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CALENDARUL ACTIVITĂȚIILOR DE FORMARE 

 

Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă – ciclul gimnazial si liceal (P1) 

 

Ziua 
Nr. 

Temă 
Tematica 

Mod de 

organizare 

Categorie de 

activitate 

(faţă în 

faţă/ 

on-line)  

Teorie 

minute 

Practică 

minute 

 T1.U1.S1 1 

Abordarea integrată a curriculum-ului la 
disciplina Religie: modalitate de racordare 
a predării Religiei la viziunea didactică 
actuală  

60 120 On-line 

 T2.U1.S1 2 
Definirea, obiectivele și metodologia 
dialogului dintre știință și religie 

60 90 On-line 

 T2.U2.S1 2 
Terminologia proprie discursului 
cosmologic la ora de Religie 

60 90 On-line 

 T2.U2.S3 2 
Viața: temă valorificabilă în predarea 
Religiei, din perspectiva dialogului știință-
religie 

60 90 On-line 

 T2.U3.S1 2 
Ora de Religie ca mediu de conștientizare și 
asumare a responsabilității față de creație 

60 120 On-line 

 T3.U1.S1 3 
Inteligențele multiple și posibilitățile de 
operaționalizare a acestora la ora de Religie 

30 60 On-line 

 T3.U1.S2 3 
Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în 
predarea Religiei 

30 60 On-line 

 T4.U1.S1 4 
Cult, cultivare, cultură - definirea 
termenilor și „dialogul” lor 

90 120 On-line 

  1 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

30 On-line 

  2 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

90 On-line 

  3 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

30 On-line 

  4 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

30 On-line 
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Ziua 
Nr. 

Temă 
Tematica 

Mod de 

organizare 

Categorie de 

activitate 

(faţă în 

faţă/ 

on-line)  

Teorie 

minute 

Practică 

minute 

T1.U1.S2 1 
Obiective și beneficii educativ-formative ale 
abordării integrate a predării Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

T2.U1.S2 2 
Dialogul dintre știință și religie: provocare 
pentru ora de Religie și cale de realizare a 
unității cunoașterii 

30 90 Faţă în faţă 

T2.U2.S2 2 
Modele de predare apologetică a 
cosmogoniei biblice în contextul teoriilor 
cosmogonice actuale 

30 90 Faţă în faţă 

T3.U1.S4 3 
Valorizarea inteligenței vizual-spațiale în 
predarea Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

T2.U2.S7 2 
Apa: temă valorificabilă în predarea 
Religiei, din perspectiva dialogului știință-
religie 

30 90 Faţă în faţă 

T2.U3.S2 2 
Modalități de conștientizare a elevilor cu 
privire la utilizarea responsabilă a 
resurselor și potențialităților creației 

30 90 Faţă în faţă 

T3.U1.S5 3 
Valorizarea inteligenței corporal-
kinestezice în predarea Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

T4.U1.S2 4 
Relația dintre cult și cultură ca instrument 
de predare integrată a Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

 T1.U1.S3 1 
Teme din programa școlară compatibile cu 
o abordare integrată a predării Religiei 

30 90 On-line 

 T2.U1.S3 2 
Teologia și știința ca discurs; experiment și 
experiere; limitare și libertate 

75 90 On-line 

 T2.U2.S4 2 
Conceperea unor modele de predare cu 
valorificarea temei vieții, din perspectiva 
dialogului știință-religie 

60 90 On-line 

 T2.U2.S5 2 
Materia: temă valorificabilă în predarea 
Religiei, din perspectiva dialogului știință-
religie 

90 120 On-line 

 T2.U2.S6 2 
Conceperea unor modele de predare cu 
valorificarea temei materiei, din 
perspectiva dialogului știință-religie 

60 120 On-line 

 T2.U2.S8 2 
Conceperea unor modele de predare cu 
valorificarea temei apei, din perspectiva 
dialogului știință-religie 

60 120 On-line 

 T2.U3.S3 2 

Modele de mini-proiecte ecologice 
implementabile în comunitatea locală de 
către elevi, generate de asumarea 
responsabilității față de creație 

60 120 On-line 

 T3.U1.S3 3 Valorizarea inteligenței logico-matematice 30 60 On-line 

http://www.predareareligiei.ro/
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Ziua 
Nr. 

Temă 
Tematica 

Mod de 

organizare 

Categorie de 

activitate 

(faţă în 

faţă/ 

on-line)  

Teorie 

minute 

Practică 

minute 

în predarea Religiei 

 T4.U1.S3 4 
Valorizarea în predare a componentei 
culturale a cultului eclesial 

60 90 On-line 

 T4.U1.S4 4 
Frumosul: unitatea interioară, proporția și 
simetria în pictura bisericească și în viața 
duhovnicească 

45 90 On-line 

  1 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

15 On-line 

  2 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

150 On-line 

  3 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

30 On-line 

  4 
Temele on-line vor fi încărcate în versiunea 
finală și se va acorda calificativ on-line 

45 On-line 

T2.U3.S4 2 

Modele de mini-proiecte ecologice 
implementabile în comunitatea locală de 
către profesori, generate de asumarea 
responsabilității față de creație 

90 90 Faţă în faţă 

T3.U1.S6 3 
Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în 
predarea Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

T3.U1.S7 3 
Valorizarea inteligenței inter- și 
intrapersonale în predarea Religiei 

30 90 Faţă în faţă 

T4.U1.S5 4 
Modalități de integrare în predarea Religiei 
a culturii ca formă de mărturisire și 
promovare a credinței 

30 90 Faţă în faţă 

T2.U2.S9 2 
Lumina: temă valorificabilă în predarea 
Religiei, din perspectiva dialogului știință-
religie 

30 60 Faţă în faţă 

T2.U2.S10 2 
Conceperea unor modele de predare cu 
valorificarea temei luminii, din perspectiva 
dialogului știință-religie 

30 60 Faţă în faţă 

T4.U1.S6 4 
Conceperea unor modele de predare cu 
valorizarea dimensiunii martirice și 
misionare a culturii 

30 90 Faţă în faţă 

4 1 

Fiecare participant va prezenta portofoliul 
personal, iar evaluatorii vor pune întrebări 
punctuale referitoare la piesele din 
portofoliu. Se vor evalua pertinența 
răspunsului și modul de prezentare a 
portofoliului (proprietatea termenilor, 
claritate, fluență, îndeplinirea cerințelor de 

15 Faţă în faţă 

http://www.predareareligiei.ro/
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Ziua 
Nr. 

Temă 
Tematica 

Mod de 

organizare 

Categorie de 

activitate 

(faţă în 

faţă/ 

on-line)  

Teorie 

minute 

Practică 

minute 

realizare etc.). 

4 2 

Fiecare participant va prezenta portofoliul 
personal, iar evaluatorii vor pune întrebări 
punctuale referitoare la piesele din 
portofoliu. Se vor evalua pertinența 
răspunsului și modul de prezentare a 
portofoliului (proprietatea termenilor, 
claritate, fluență, îndeplinirea cerințelor de 
realizare etc.). 

90 Faţă în faţă 

4 3 

Fiecare participant va prezenta portofoliul 
personal, iar evaluatorii vor pune întrebări 
punctuale referitoare la piesele din 
portofoliu. Se vor evalua pertinența 
răspunsului și modul de prezentare a 
portofoliului (proprietatea termenilor, 
claritate, fluență, îndeplinirea cerințelor de 
realizare etc.). 

60 Faţă în faţă 

 

 

 

Întâlnirea Ziua Nr ore faţă în faţă 

Activităţi on-line (31h - din care 3h evaluare) 

Întâlnirea 1 
Ziua 1 (Sâmbătă) 8h 

Ziua 2 (Duminică) 8h 

Activităţi on-line (37h - din care 4h evaluare) 

Întâlnirea 2 
Ziua 3 (Sâmbătă) 8h 

Ziua 4 (Duminică) 8h (din care 3h evaluare finală) 

 
Total 32h faţă în faţă 

  + 

  
68h on-line 
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Notă: Zilele de formare pentru activitățile față în față pot să difere față de cele menționate mai 

sus. 

Exemplu 1 – în vacanță: se pot desfășura în zilele de luni și marți în loc de sâmbătă și 

duminică. 

Exemplu 2 – în vacanță: se pot desfășura activitățile pentru ziua 1 luni 4h și marți 4h, 

similar pentru celelalte zile. 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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Ce aşteptări am eu 

de la elevi? Ce 

aşteaptă ei de la 

mine? 

 

Introducere 

Dinamica societăţii contemporane constituie o adevărată provocare pentru sistemul educaţional, cea de 

adaptare permanentă la noile realităţi sociale. În plus, tendinţele actuale în educaţie, aşa cum reies ele din Declaraţia 

Horizon 2020
1
, subliniază faptul că „Excelenţa are nevoie de interdisciplinaritate şi relevanţă”. Rapoartele Comisiei 

Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor 

curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi 

învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi 

valori dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare. În acest context, au fost 

propuse noi accente, concepte, metode şi abordări ale actului de predare/învăţare şi mai ales dezvoltarea unei programe 

şcolare de tip integrat, scopul principal fiind formarea de competenţe, adică acele ansambluri structurate de cunoştinţe şi 

deprinderi dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice, în situaţii diverse. 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări 

„O societate nu este bună astăzi dacă nu s-a gândit la mâine.” Grigore Moisil 

 

Premisa abordării integrate a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea cunoaşterii şi depăşirea 

graniţelor disciplinelor de învăţământ. Necesitatea unei perspective holistice asupra lumii, mai ales datorită fragmentării 

cunoaşterii şi supraspecializării în domenii clar delimitate, a ridicat în mod firesc problema stabilirii unor conexiuni 

între diferite discipline, concretizată în promovarea interdisciplinarităţii, în special în a doua jumătate a secolului al XX-

lea. Abordarea integrată a cunoaşterii, ca expresie a interdisciplinarităţii, nu este însă un element de noutate, pedagogii 

subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. 

Compartimentarea şi fracturarea instruirii, consecinţă a modelului de proiectare curriculară monodisciplinară, 

se transferă în plan cognitiv prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate în interiorul „teritoriilor” 

disciplinare. Problemele concrete de viaţă însă, cu care ne confruntăm în fiecare zi, au un caracter integrat; rezolvarea 

lor optimă, indiferent că este vorba de probleme foarte simple sau foarte complicate, presupune utilizarea de cunoştinţe, 

deprinderi, competenţe care nu pot fi încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu sau altul.  

Succesul în viaţă se construieşte adeseori pe capacitatea de a face transferuri 

rapide şi eficiente între diversele „resurse” disciplinare, a acumula, a sintetiza şi a 

pune la lucru împreună cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea 

diverselor discipline. Oarecum în contradicţie, succesul şcolar se referă mai degrabă 

la capacitatea elevului de a „performa” în cadrul diverselor structuri şi contexte 

disciplinare. Dacă instruirea organizată monodisciplinar evidenţiază rigurozitatea şi 

caracterul academic al achiziţiilor educaţiei, abordarea integrată a curriculum-ului, şi îndeosebi temele cross-curriculare, 

porneşte de la problemele semnificative ale lumii reale şi de la nevoile de învăţare ale elevilor în contextul lumii de azi. 

                                           
1 http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_H2020_Excellence_Counts_FIN.pdf 
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Abordarea integrată a curriculum-ului aduce şcoala mai aproape de viaţa reală, finalitatea constituind-o formarea unor 

competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

Reforma curriculară din învăţământul preuniversitar la care asistăm în ultimii ani vizează predarea-învăţarea 

dintr-o perspectivă integrată a curriculumului prin sintetizarea şi organizarea informaţiilor diferitelor discipline şi 

transferul de cunoştinţe de la o disciplină la alta, ceea ce a dus la consacrarea sintagmelor ,,curriculum integrat”, 

,,curriculum interdisciplinar”, ,,curriculum multidisciplinar” şi ,,curriculum transdiciplinar”. Dacă iniţial, aceste 

sintagme erau destul de vag conturate, rafinarea conceptuală a dus la definiri mai precise. Astfel, Dictionary of 

Education, Good (1973) dă următoarea definiţie a curriculumului interdisciplinar: o organizare a curriculumului care 

trece prin toate disciplinele pentru a se concentra comprehensiv pe problemele vieţii sau pe arii de studiu mai largi, care 

aduc împreună segmente variate din curriculum pentru a realiza asocieri semnificative.  

Curriculumul integrat comportă patru nivele ale integrării disciplinelor, utilizând o viziune începută de 

D’Hainaut şi preluată des în literatura de specialitate
2
, în funcţie de ce anume integrăm (cunoştinţe, deprinderi, 

competenţe, valori, atitudini, metodologii de lucru) şi cât de mult integrăm: 

1. Monodisciplinaritea abordează un proiect sau rezolvă o problemă prin limitarea la datele unei singure 

discipline. Integrarea se poate realiza le nivelul conţinuturilor sau la nivelul competenţelor, apelând la armonizarea 

predării unor teme ale aceleiaşi discipline pentru a forma sau a sensibiliza elevii cu privire la anumite subiecte mai largi. 

Acesta este primul nivel al integrării, intradisciplinar. Disciplina trebuie să demonstreze permeabilitatea frontierelor 

interne, dar şi externe, să manifeste flexibilitate în raport cu propria structură şi organizare. 

2. Multidisciplinaritatea/pluridisciplinaritatea reprezintă situaţia în care o temă/problemă ce aparţine unui 

anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea menţinându-şi nealterată structura şi 

rămânând independente unele în raport cu celelalte. Integrarea poate fi, după specificul disciplinelor, complementară 

(când corelaţiile se realizează între discipline înrudite) sau paralelă (când corelaţiile se realizează între discipline care nu 

se află în aceeaşi arie curriculară). 

3. Interdisciplinaritatea, atunci când integrarea propriu-zisă ignoră limitele stricte ale disciplinelor, căutându-

se teme comune, ceea ce conduce la realizarea obiectivelor de ordin superior: dezvoltarea capacităţilor metacognitive şi 

de investigaţie necesare rezolvării de probleme, în luarea deciziilor; dezvoltarea unor structuri mentale cu mare 

potenţial de transfer şi adaptare. 

4. Transdisciplinaritatea, cel mai înalt grad de integrare a curriculumului, mergând până la fuziune (cea mai 

complexă şi mai radicală fază a integrării). Abordarea de tip transdisciplinar „decompartimentează” obiectele de studiu, 

„ducând la emergenţa unor noi câmpuri de investigaţie, la 

dezvoltarea unor noi proiecte integrate sau chiar la conceperea 

unor programe de cercetare conforme cu noua paradigmă”.  

Basarab Nicolescu consideră că disciplinaritatea, 

pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea 

sunt săgeţi ale aceluiaşi arc, şi anume arcul cunoaşterii. 

                                           
2 Lucian Ciolan, (2008), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Polirom, Iaşi, pp. 125-130. 
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Ce competenţe pot 

forma elevilor prin 

ceea ce aleg să 

transmit? 

 

Astfel, din punct de vedere al cunoaşterii, interdisciplinaritatea identifică o componentă a mediului pentru 

organizarea cunoaşterii, în timp ce integrarea ia ca referinţă o idee sau un principiu integrator 

care transcende graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de 

noua perspectivă, respectiv temă. 

Din punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea şi 

stabilirea de relaţii clare de convergenţă între disciplinele şcolare, cu scopul de a 

evita izolarea lor tradiţională; integrarea mai înseamnă şi „procesul şi rezultatul procesului prin care 

elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experienţa sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja 

şi le-a însuşit”. Integrarea este, aşadar, un proces divers şi complex, care merge progresiv de la modelul clasic 

disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea, venind în întâmpinarea nevoilor de 

dezvoltare ale elevilor, ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor prezente şi trecute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare 

 

În faţa tendinţelor şi direcţiei urmate de învăţământul contemporan, învăţământul românesc încearcă să se 

alinieze atât politicii educaţionale europene, cât şi celei trasate prin documente internaţionale, precum cele de sub egida 

UNESCO. În contextul mai amplu al societăţii contemporane, principalele provocări adresate în prezent învăţământului 

pot fi grupate în două axe prioritare: lărgirea accesului şi asigurarea relevanţei şi a calităţii procesului educaţional. Aşa 

cum o demonstrează şi noua Lege a Educaţiei Naţionale, finalitatea actului educaţional constă în crearea contextului 

adecvat pentru ca tinerii să achiziţioneze un set relevant de cunoştinţe, să-şi dezvolte competenţele, aptitudinile şi 

valorile, precum şi să beneficieze de experienţele necesare pentru a-şi continua procesul educaţional pe parcursul 

întregii vieţi. Mai mult, având în vedere accelerarea fenomenului de globalizare şi permanentele schimbăril în plan 

socio-economic, obiectivele care îşi propun adaptarea indivizilor la societatea viitorului, caracterizată de o piaţă a 

muncii într-o continuă schimbare şi în acelaşi timp imprevizibilă, precum şi de o creştere fără precedent a ratei migrării 

forţei de muncă, trebuie să beneficieze de o atenţie deosebită. 

Una dintre măsurile propuse o reprezintă abordarea integrată a conţinuturilor învăţării. Cei mai serioşi paşi în 

predarea integrată s-au făcut în învăţământul preşcolar şi primar, unde programele aprobate în ultimii ani sunt concepute 

Temă de reflecţie:  

Abordarea integrată a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale procesului de 

învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării, strategiile, metodele şi mijloacele folosite, 

evaluarea etc. 
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Sunt eu pregătit pentru o 

abordare integrată şi 

transdisciplinară a 

cunoaşterii? 

conform noii arhitecturi curriculare, dar şi în învăţământul gimnazial şi liceal. Predarea pe baza integrării conţinuturilor 

în „câmpuri cognitiv integrate”
3
 se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, 

tehnologia.  

În acest sens, planul cadru este structurat pe cele şapte arii curriculare, reunind discipline ce au în comun 

anumite obiective de formare, ceea ce exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Între 

cele şapte arii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul dintre ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta 

celor care învaţă şi de specificul ciclurilor curriculare (Curriculum Naţional, pag. 5). De asemenea, la nivelul majorităţii 

programelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar se operează cu „teme”, cu „orientări tematice” de fapt, indicând 

faptul că profesorul are o anumita flexibilitate în a alege sau a propune conţinuturi.  

Cu toate acestea, în cazul abordării integrate s-au evidenţiat anumite dificultăţi şi limite, mai ales atunci când 

se doreşte aprofundarea învăţării pe teme sau domenii mai specializate
4
. Câteva dintre aceste se referă la: 

- dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră. Sistemul de formare iniţială 

şi continuă a cadrelor didactice din România este predominant axat pe predarea pe discipline, în funcţie de specializarea 

de pe diploma de absolvire a facultăţii sau colegiului; 

- imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate; 

- dificultatea evaluării performanţelor individuale, îndeosebi în situaţia 

învăţării prin cooperare; 

- acomodarea corectă a proiectelor de cercetare şi abordării pe teme 

într-o schemă orară coerentă; 

- lipsa de tradiţie pedagogică a integrării curriculare;  

- reticenţa şi chiar opoziţia cadrelor didactice privind tendinţele integratoare. 

Este lesne de înţeles de ce abordarea integrată a curriculum-ului diferitelor discipline de studiu şi a ariilor 

curriculare este considerată astăzi principala provocare în domeniul priectării programelor şcolare, astfel încât 

beneficiile să fie maximizate, iar dezavantajele, minimizate. Transpusă în activităţile şcolare, abordarea integrată îi ajută 

pe elevi să îşi dezvolte un nivel de expertiză multifaţetată, pe de o parte, şi să înţeleagă importanţa interrelaţionării 

dintre persoane în lumea reală. Cunoştinţele acumulate dobândesc profunzime, devenind operaţionale, aplicabile şi 

transferabile. Se facilitează astfel trecerea de la modelele strategice tradiţionale, care limitează uneori realizarea 

cunoaşterii, la cunoaşterea în cadrul unei cercetări practice care oferă posibilitatea de a exploata în profunzime domenii 

noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţenle ce caracterizează o persoană educată 

integral (Global Learner). Aceste competenţe, numite şi piloni ai învăţării, au fost enunţate de Jack Delors şi completate 

de Basarab Nicolescu astfel: 

 a învăţa să ştii/ să cunoşti – presupune stăpânirea instrumentelor cunoaşterii: instrumentele esenţiale ale 

învăţării pentru comunicare şi exprimare orală, citire, scris, socotit şi rezolvare de probleme, cunoaştere vastă, dar şi 

                                           
3 Lazăr Vlăsceanu, (1988), Învăţarea şi nouă revoluţie tehnologică, Editura Politică, Bucureşti, p. 111. 
4 Louis D’Hainaut, (1988), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 181; Lazăr 

Vlăsceanu, (1988), Învăţarea şi nouă revoluţie tehnologică, Editura Politică, Bucureşti. 
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aprofundată a unor domenii principale; înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor specifice unei societăţi democratice. Cel 

mai important aspect al acestui pilon este considerat însă a învăţa să înveţi.  

 a învăţa să faci - a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie şi a-ţi însuşi competenţele 

psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situaţii de viaţă; a te integra în viaţa socială 

şi în lumea muncii, participând la pieţele locale şi globale; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate; a-ţi satisface 

nevoile de bază şi a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale. 

 a învăţa să munceşti împreună – deoarece munca în grup este o necesitate, individul trebuie să accepte 

interdependenţa ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane, caracterizată de: a preveni şi a rezolva 

conflictele; a lucra împreună cu ceilalţi pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia; a 

participa activ la viaţa şi conducerea comunităţii şi a crea o familie sănătoasă şi armonioasă. 

 a învăţa să fii – individul îşi va dezvolta personalitatea şi va fi capabil să acţioneze autonom şi creativ în 

diverse situaţii de viaţă; să manifeste gândire critică şi responsabilitate; să valorizeze cultura şi să depună eforturi pentru 

dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice, culturale; să manifeste simţ estetic şi să acţioneze pentru menţinerea 

unui climat de pace şi înţelegere. 

 a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea – Basarab Nicolescu se referă la necesitatea 

transformării atitudinii fiecăruia din noi pentru a cunoaşte, a reflecta şi a acţiona asupra realităţii, a adopta şi a o 

transforma; a proteja mediul înconjurător şi a acţiona pentru o societate non-discriminatorie; a dezvolta solidaritatea şi 

coeziunea socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILONII 
ÎNVĂŢĂRII 

a învăţa să 
ştii/să cunoşti 

a învăţa să 
faci 

a învăţa să 
munceşti 
împreună 

a învăţa să fii 

a învăţa să te 
transformi pe tine şi 

să schimbi 
societatea 

Temă de reflecţie:  

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când 

acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” Johann H. Pestalozzi 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 7/11 
 

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 

Este abordarea 

integrată suficientă 

pentru a consolida 

statutul Religiei? 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie 

 

Recentele dezbateri pe marginea prezenţei disciplinei Religie în trunchiul comun al disciplinelor de studiu au 

readus în discuţie necesitatea educaţiei religioase în rândul tinerilor. Cei care nu sunt de acord cu prezenţa educaţiei 

religioase în şcolile publice exprimă o serie de critici în acest sens: atrag atenţia asupra pericolului îndoctrinării prin 

acest tip de demers, analizează critic rolul, eficienţa şi actualitatea valorilor religioase în societatea contemporană şi 

consideră că acceptarea educaţiei religioase în şcoala publică reprezintă o implicare nedorită şi neavenită a religiei din 

spaţiul privat în cel public din partea Bisericii în treburile statului. De cealaltă parte, susţinătorii necesităţii educaţiei 

religioase în şcolile publice aduc numeroase argumente, precum: necesitatea respectării drepturilor copiilor şi ale 

familiilor acestora la o educaţie religioasă; importanţa valorilor religioase ca parte a patrimoniului cultural al omenirii, 

necesar a fi transmis copiilor prin educaţie; necesitatea de a acţiona în direcţia diminuării analfabetismului religios; 

rolul educaţiei religioase în planul dezvoltării personale, în plan moral şi pentru integrarea în comunitate, respectiv în 

societatea contemporană, tot mai multiculturală, multietnică şi multireligioasă. Analizând atât criticile, cât şi 

argumentele formulate, se evidenţiază faptul că educaţia religioasă nu este o simplă materie de studiu, ci ea trebuie 

abordată ca o opţiune complexă a unei politici educaţionale, cu influenţe şi implicaţii asupra tuturor componentelor unui 

sistem educaţional.  

Susţinător al educaţiei religioase, prof. univ. dr. Constantin Cucoş afirmă: „A educa înseamnă a cultiva 

curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l creşte pe copil moral şi în evlavie, a avea grijă de sufletul 

lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este 

asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de 

aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare”. Educaţia religioasă nu constituie doar un 

demers religios, social şi cultural, ci reprezintă şi un pas important în formarea unor repere corecte şi solide privind 

cultura naţională şi universală, stimularea dialogului intercultural din prisma libertăţii şi egalităţii între semeni, educarea 

în spiritul respectării drepturilor, libertăţii şi demnităţii omului, al toleranţiei şi sensibilităţii faţă de problematica umană, 

faţă de valorile moral-civice, faţă de natură şi societate.  

Pentru a depăşi abordările simpliste, controversele şi contestările, uneori 

voit răutăcioase, dar şi pentru a crea premisele (re)considerării educaţiei 

religioase ca dimensiune necesară a educaţiei, se impune o analiză critică a 

tuturor factorilor obiectivi implicaţi în predarea Religiei (analizarea finalităţilor, 

valorilor şi atitudinilor promovate, identificarea punctelor critice privind aplicarea 

curriculum-ului: obiective formulate, conţinuturi educative vehiculate, strategii de predare-învăţare 

utilizate, dificultăţi înregistrate în activitatea de evaluare a elevilor, statutul şi modul de abordare în raport cu celelalte 

discipline).  

Câteva cercetări pertinente întreprinse în ultimii ani au încercat să radiografieze, cu simţ de răspundere, 

slăbiciunile inerente predării unei discipline complexe precum Religia, avansând propuneri concrete în scopul 

ameliorării curriculum-ului la disciplina Religie, asigurării coerenţei intra- şi interdisciplinară la nivelul competenţelor 
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şi conţinuturilor şi a realizării dezideratelor educaţiei religioase. Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina 

Religie reprezintă un pas în acest sens. Cu atât mai mult cu cât, din punctul de vedere al axiologiei creştine, valorile 

religioase au caracter integrator: „Valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică, constituie într-un tot 

solidar şi coerent toate valorile cuprinse de conştiinţa omului.”
5
 

Prof. univ. dr. C. Cucoş formulează următoarele argumente pentru integrarea curriculară în cazul disciplinei 

Religie, evidenţiind şi beneficiile acestei abordări: 

 argumentul pedagogic, prin prevenirea excluderii şi închiderii axiologică şi prin evidenţierea confluenţelor 

valorice, relevarea ori de câte ori este cazul a pluralităţii valorice sporitoare în context didactic a Religiei; 

 argumentul sociologic-comunitar, prin explicitarea nevoii de edificare a unor comunităţi solidare, în care 

persoanele să comunice uşor, să se respecte, să se întâlnească în expresii sau acţiuni spirituale comune; 

 argumentul psihologic, prin raportarea persoanelor la standarde valorice similare care produc, prin 

comunicare empatică, echilibru interior şi confort sufletesc; 

 argumentul politico-strategic, în sensul că integrarea poate fi un răspuns inteligent, tactic la eventuale 

măsuri, explicite sau nu, de marginalizare sau de excludere a parcursurilor de formare în perspectivă religioasă. 

Tradiţia Bisericii nu este statică şi ancorată în realităţile trecutului, ci dinamică şi vie, exprimând viaţa omului 

din secolul al XXI-lea în relaţie personală cu Dumnezeu sau în căutarea Lui. La fel şi Religia este chemată să îşi afirme 

rolul de disciplină cu adevărat integratoare şi integrativă, cu un rol esenţial în educaţia integrală a fiinţei umane, 

capabilă să edifice şi „omul exterior”, şi „omul interior” şi să-i ofere răspunsuri la întrebări fundamentale. Disciplina 

Religie poate să faciliteze nu doar integrarea persoanei într-o comunitate, ci şi armonizarea cu sine, cu lumea şi cu 

întregul univers, de la a învăţa să ştii la a învăţa să fii şi la a învăţa să trăieşti în armonie cu ceilalţi.  

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers 

educaţional coerent 

 

Abordarea integrată se poate realiza în primul rând prin proiectarea şi structurarea curriculumului la disciplina 

religie. În literatura pedagogică actuală se vorbeşte tot mai des de conţinuturi integrate, de predare în blocuri de 

cunoştinţe, acele seturi comune şi confluente de valori cognitive, şi nu numai, care pot fi evidenţiate pe direcţii multiple: 

elemente generale-particulare, elemente specifice-nespecifice, elemente principale-secundare etc. Abordarea integrată 

pe linie de conţinut se poate realiza la nivelul procesului didactic propriu-zis, prin predarea în echipe de profesori de 

diferite specializări sau chiar confesiuni. 

                                           
5 Tudor Vianu, (1998), Filosofia şi cultura valorii, Editura Nemira, Bucureşti, p. 117. 

Temă de reflecţie:  
„O educaţie viabilă nu poate fi decât o educaţie integrală a omului.” (Rene Daumal) 
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Cum pot acorda 

conţinuturile Religiei cu 

cele transmise în cadrul 

altor discipline? 

Pentru a asigura un demers educaţional coerent, corelarea Religiei cu alte discipline trebuie să aibă în vedere 

câteva aspecte: 

 Principiul realităţii: nu se vor face abuzuri, ci va fi integrat ceea ce se poate integra. 

 Principiul progresivităţii şi respectării particularităţilor de vârstă: este esenţială introducerea sistematică şi 

consolidarea identităţii confesionale, deschiderile prin cunoaştere spre interconfesionalitate, multilateralitate religioasă, 

interdisciplinaritate operându-se treptat, pentru a evita relativismul religios. Elementele de conţinut cu caracter 

integrativ vor fi structurate şi desfăşurate în raport cu predispoziţiile aperceptive şi afective ale elevilor, dar şi cu nivelul 

lor de înţelegere. 

 Principiul corelativităţii dintre închiderea şi deschiderea confesională. Pentru educaţia interconfesională 

este necesară întâi o bună ancorare în propriile referinţe confesionale, după cum 

tranzitul cultural, prin cunoaşterea şi respectarea valorilor altora, trebuie să 

pornească de la o bună fixare a propriilor referinţe valorice, pentru a evita 

situaţiile de cunoaştere conflictuală.  

Prof. univ. dr. Constantin Cucoş sugerează mai multe posibilităţi de 

integrare a curriculumului
6
: 

1. Integrare prin intermediul respectării aceloraşi principii de structurare a curriculumului: descentralizare şi 

flexibilizare în funcţie de specificul şcolii, comunităţii locale, factorilor implicaţi în educaţie; descongestionarea 

programului de lucru al elevilor şi racordarea sarcinilor de învăţare la posibilităţile lor specifice; managementul eficient 

al resurselor umane şi materiale; selecţia şi ierarhizarea culturală; coerenţa pe verticală şi pe orizontală a cunoştinţelor; 

egalitatea şanselor; relativizarea la persoane şi al parcursului individual. 

2. Integrare prin intermediul finalităţilor, a competenţelor stipulate prin programe.  

3. Integrare prin modalităţile concrete de organizare, mai exact prin structurarea modulară a conţinuturilor sau 

organizarea integrată, ce facilitează cuprinderea cunoştinţelor speciale în ansambluri logice care depăşesc cantitativ şi 

calitativ caracteristicile subunităţilor curriculare. Anumite seturi tematice la religie se vor face în comun cu alte 

discipline sau confesiuni, altele specifice se vor aborda separat. 

4. Integrarea prin intermediul didacticizării, la nivelul explicitării unor elemente de conţinut cu caracter 

general – metodologii, concepte, viziuni asupra existenţei etc., care vor fi infuzate în interiorul conţinuturilor explicitate 

la religie. 

5. Integrare prin conceperea şi proiectarea interconfesională şi interdisciplinară a conţinuturilor religioase, 

ceea ce impune eliminarea dezacordurilor valorice şi a elementelor contradictorii, evidenţierea la fiecare disciplină în 

parte a dimensiunilor spirituale ale existenţei (fără a forţa nota) şi infuzarea unor cunoştinţe sau valori religioase 

propriu-zise la fiecare disciplină de studiu în parte. În ultimul caz, această modalitate este deja prezentă la discipline 

precum Istorie, Literatură română, Geografie, Filosofie etc, prin includerea unor teme cu specific religios. 

6. Integrarea prin pregătirea în comun (sau pe bază de trunchiuri disciplinare comune) sau prin perfecţionări 

ulterioare spre deschiderea interdisciplinară a profesorilor de religie. 

                                           
6 Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Posibilităţi de integrare a conţinuturilor la disciplina Religie în învăţământul românesc, 

http://www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/conf.cucos_.roman_.doc 

http://www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/conf.cucos_.roman_.doc
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Printre dezideratele urmărite în predarea religiei un loc important îl ocupă deschiderea spre 

interdisciplinaritate. În acest sens, programe de genul dialogului între ştiinţă şi religie, concursuri interdisciplinare 

(literatură şi religie, artă şi religie etc.), cercetări ştiinţifice, dezbateri, simpozioane şi ateliere de lucru au deschis calea 

spre valorificarea elementelor de factură spirituală prezente în toate domeniile. Programele şcolare au fost revizuite 

(deşi există încă loc de mai bine) pentru a corespunde acestei necesităţi. 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. Este drept că în 

vederea unui bun dialog interdisciplinar, în special cu discipline care sunt percepute în mod tradiţional ca divergente 

educaţiei religioase (Fizică, Chimie, Biologie, Matematică...), recomandabil este ca efortul să nu vină doar din partea 

Religiei, ci toate materiile sunt chemate 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”
7
. Nici o disciplină nu poate exista separat de celelalte, fiecare îşi are „misiunea” ei specifică şi toate prind 

viaţă dacă sunt deschise dialogului. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
7 Ilarion V. Felea, (1994), Religia culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, Arad, p. 307. 

Temă de reflecţie:  
Ideea unui creator universal și binefăcător nu pare să răsară din mintea omului, până când aceasta nu a fost 

îmbogățită de o lungă și continua cultură. (Charles Darwin) 
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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 „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 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 1 (30 minute) 

Pornind de la experienţa dumneavoastră la catedră, identificaţi modalităţi de realizare a curriculumului integrat 

la disciplina Religie. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care le-aţi abordat prin demersuri multidisciplinare, 

pluridisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 2 (30 minute) 

Opriţi-vă la unul dintre pilonii învăţării şi identificaţi un conţinut al disciplinei Religie care contribuie la 

formarea şi dezvoltarea acestei competenţe. Ilustraţi o secvenţă de învăţare, precizând strategia didactică folosită 

(metode şi procedee, mijloace şi resurse materiale, forme de organizare a elevilor). 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 3 (30 minute) 

Analizând programa disciplinei Religie, identificaţi două unităţi de conţinut care promovează abordarea 

integrată intradisciplinară şi două unităţi de conţinut care promovează abordarea integrată interdisciplinară. Menţionaţi 

avantajele unei astfel de abordări. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 4 (30 minute) 

Ce cunoștințe, abilități, valori și atitudini ar putea dezvolta abordarea interdisciplinară a orei de Religie? 

Raportaţi-vă la următoarea afirmaţie: „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 cunoaşterii prin armonie. A fost Hristos om şi totuşi a 

închipuit în lut desăvârşirea”. (Pr. Gh. Noveanu, Geneza mântuirii noastre) 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T1_U1_S1 (OL 1 - 1) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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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 „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 

 

 

        
  

       

 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a 

predării Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

 Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

 Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

 Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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PROPUNERI APLICAȚII- VERSIUNEA NR. 2 

 

Aplicația nr.1 (80 minute)- Realizați o programă școlară, cu titlul ”Pe urmele lui Hristos”, 

pentu o disciplină nouă, opțional interdisciplinar: religie, istorie, geografie, biologie, pentru 

clasa a IX-a. În vederea realizării acestei programe, veți parcurge următoarele etape: 

- Descrierea opționalului; 

- Stabilirea competențelor generale/ competențelor specifice; 

- Valori și atitudini; 

- Sugestii metodologice; 

- Conținuturi; 

- Bibliografie. 

 

EXEMPLU: 

 

PROIECT DE PROGRAMĂ ȘCOLARĂ 

TITLUL : Pe urmele lui Hristos 

Opțional interdisciplinar: religie, istorie, geografie, biologie 

Durata: 1 an 

Clasa a IX-a 

Descrierea opționalului: Creștinismul, una dintre cele trei mari religii monoteiste, a fost 

întemeiată de către Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit, Care 

prin Întruparea Sa a realizat mântuirea omului de sub păcatul strămoșesc, și împăcarea omului 

cu Dumnezeu. Urmând porunca Mântuitorului: ”Mergând, învățați toate neamurile, 

botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19), Sfinții 

Apostoli au hirotonit episcopi, preoți și diaconi, care să întemeieze biserici și să poarte de 

grijă de fiecare comunitate de credincioși, contribuind astfel la râspândirea creștinismului 

foarte mult în lume. 

    Întreaga activitate a Mântuitorului Iisus Hristos s-a desfășurat în Țara Sfântă. Mântuitorul a 

iubit și respectat locul în care S-a născut, întreaga Sa activitate fiind permanent raportată la 

acest loc. Citind minunile Mântuitorului sau ascultând cuvintele Sale nu facem altceva decât 

să realizăm o incursiune în trecut, în locurile minunate unde S-a născut, a copilărit și pe care a 

pășit Hristos. Fiecare minune, fiecare pildă ne poartă spre noi locuri, parcă intenționat 

http://www.predareareligiei.ro/
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Mântuitorul vrea să ne facă părtași la toate frumusețile Țării Sfinte, ne face cunoscute toate 

îndeletnicirile și minunățiile acestor meleaguri. 

Acest opțional urmărește familiarizarea elevilor cu teritoriul Țării Sfinte pentru a putea 

înțelege mai ușor noțiunile transmise la ora de religie, pentru a le înlesni înțelegerea Sfintei 

Scripturi.  

 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 

1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE 

CREDINŢE ŞI CONVINGERI 

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele 

sfinte. 

1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi 

progresul spiritual al crestinilui. 

1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor din teritoriile care au aparținut 

Țării Sfinte. 

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN 

DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de 

credinţă ortodoxă 

2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de 

comunicare 

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN 

STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. 

3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din 

Biblie şi din istoria Bisericii 

3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în decursul istoriei. 

3.3Aplicarea învăţăturilor creştine acasă, la școală, în societate. 

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A 

COMUNITĂŢII 

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 

http://www.predareareligiei.ro/
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4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme , în lumina învăţăturii creştine. 

4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de 

autocunoaştere şi a participării conştiente şi active în viața Bisericii. 

 

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE 

LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului în lume. 

5.2 Corelarea informaţiilor despre religiile din teritoriile care au aparținut Țării 

Sfinte cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială însuşite la alte discipline. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte; 

• recunoașterea Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat; 

• identificarea asemănărilor și deosebirilor spațio-temporale referitoare la Țara Sfântă; 

• asumarea propriei identităţi religioase; 

• responsabilitate în exercitarea  drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la diferite 

identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.); 

• respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri religioase; 

• grija faţă de aproapele; 

• interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri 

spirituale. 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

    Conţinuturile propuse sunt organizate pe domenii tematice. O parte dintre acestea le 

continuă pe cele abordate la nivelul claselor I-VIII, propunând teme de sinteză şi oferind 

oportunităţi de valorificare a cunoştinţelor asimilate în anii anteriori.  

    Se recomandă utilizarea unor activităţi de învăţare, precum: 

- lectura textelor biblice și ale unor scriitori care au consemnat faptul că Domnul Iisus 

Hristos este o persoană istorică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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- compararea mai multor documente pe aceeași temă; 

- intepretarea unor imagini din Țara Sfântă; 

- exerciții de identificare și utilizare a noțiunilor-cheie studiate la religie, geografie și 

istorie, într-un context nou; 

- lectura și comentarea unor texte biblice în care Mântuitorul îi învață pe oameni plecând 

de la mediul geografic, de la îndeletnicirile lor; 

- exerciții de identificare pe hartă a țărilor care se găsesc astăzi pe teritoriul Țării Sfinte; 

- exerciții de identificare a principalelor elemente de relief, provincii și localități, în care 

Mântuitorul și-a desfășurat activitatea publică; 

- ordonarea cronologică a unor evenimente din viața Mântuitorului; 

- exerciții de identificare a importanței naturii în viața creștinului; 

- descrierea unor imagini din Țara Sfântă, a locașurilor de cult de aici; 

- vizionarea unor filme cu imagini din Țara Sfântă; 

- dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente (de dogmatică, de 

morală creştină, de istorie a religiilor); 

- studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală creştină; 

- analiza unor modele de acţiune, privind implicarea în rezolvarea unor probleme concrete 

din viaţa comunităţii; 

- argumentarea biblică şi patristică; 

- utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea unor teme, 

pentru căutarea de informaţii sau pentru documentarea pe o temă dată; 
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CONȚINUTURI 

I. Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat; 

II. Țara Sfântă – pământul făgăduinței 

1. Repere cronologice; 

2. Descoperiri arheologice; 

3. Situația istorică actuală a teritoriului Tării Sfinte; 

III. Geografia Țării Sfinte 

1. Hotarele și suprafața Țării sfinte; 

2. Relieful Țării Sfinte; 

3. Clima, flora și fauna Țării Sfinte; 

4. Împărțirea administrativ teritorială a Țării Sfinte; 

5. Locuitorii Țării Sfinte: canaaneii, filistenii și israeliții; 

6. Forme de organizare și administrare; 

IV. Instituții religioase 

1. Locașuri de cult; 

2. Persoanele de cult: leviții, preotul și arhiereul; 

3. Acțiuni de cult obișnuite; 

4. Jertfe și sărbători 

5. Grupări și partide cu caracter religios-politic. 

V. Activitatea publică a Mântuitorului Iisus Hristos 

1. Nașterea Domnului; 

2. Copilăria Mântuitorului Iisus Hristos; 

3. Începutul activității publice: Botezul Domnului; 

4. Minuni săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos; 

5. Pilde și învățături rostite de către Mântuitorul Iisus Hristos; 

6. Patimile, Învierea și Înălțarea Domnului la cer 

VI. Locuitorii de astăzi ai teritoriilor care au aparținut Țării Sfinte și religiile lor 

1. Evrei; 

2. Palestinieni; 

3. Creștinism, Iudaism, Islam 

http://www.predareareligiei.ro/
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Bibliografie: 

- 1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994 

- 2. Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Editura „Polirom”, Iasi, 1991. 

- 3. Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definivat si 

grade didactice, Editura „Polirom”, Iasi,1998 

- 4. Sebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Opris,Dorin, Opris,Monica, Metodica predarii 

religiei, Editura „Reintregirea”, Alba Iulia,2000 

-  5.Semen, Pr. Prof. Dr. Petre, Arheologia biblică în actualitate, Editura Trinitas, Iași, 

2008. 
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Aplicația nr. 2 -(30 minute)-  Completați tabelul de mai jos, după modelul dat, indicând câte 

două beneficii educativ-formative ale abordării integrate a următoarelor conținuturi: Scopul 

aplicației este de a conștientiza profesorii de importanța abordării integrate în cadrul orelor e 

religie. 

(Sugestii pentru formator) 

Conținuturi Beneficii ale abodării integrate 

Sărbătorile împărătești – clasa a 

V-a 

- Cunoștințe însușite sunt mai profunde și 

mai durabile; 

-Realizarea de conexiuni între cunoștințele 

asimilate la religie, privind clasificarea 

săbătorilor domnești, datele la care sunt 

prăznuite și cunoștințe asimilate la istorie, 

privind originea acestora, cunoștințe de la 

limba română privind modalități de prăznuire 

a acestor zile închinate lui Dumnezeu așa cum 

sunt ele prezentate în operele marilor poeți și 

scriitori români. 

Martiri creștini în Dacia, sec. III-

IV 

- Timpul alocat învățării este valorificat la 

maxim; 

- Realizarea de conexiuni între cunoștințe 

acumulate la religie privind modul în care au 

trăit și și-au dat viața pentru Hristos martirii 

neamului nostru și cunoștințe de istorie, 

privind timpul și contextul istoric în care au 

murit,precum și cunoștințe de geografie, 

privind spațiul românesc care i-a primit în 

sânul său pe acești ”prieteni ai lui Hristos”. 

Crearea lumii –clasa a VII-a - Elaborarea de răspunsuri personale; 

http://www.predareareligiei.ro/
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- Cunoașterea atât a punctului de vedere 

religios (bine argumentat), cu privire la 

apariția vieții pe pământ, cât și a teoriilor 

științifice apărute. 

Imnul dragostei creștine –clasa a 

VIII-a 

- Baza integrată a cunoașterii conduce la o 

mai rapidă activare a informațiilor deținute; 

- Abordarea temei din mai multe 

perspective: teologică, literară (tema iubirii 

este cea mai frecventă temă intâlnită în 

creațiile literare), filozofie, biologie, 

psihologie, istorie, geografie. 

Semnificația întemeierii 

mitropoliilor românești 

 

Monahismul, formă a 

spiritualității creștine clasa a IX-

a 

 

Pericolul drogurilor –clasa a IX-

a 

 

Lăcașurile de cult ale creștinilor, 

apariție și dezvoltare în 

contextul culturii naționale 

 

Religii orientale (hinduism, 

budism, confucianism) 

 

Persoana Mântuitorului Iisus 

Hristos – clasa a XI-a 

 

Respectul creștinului față de 

lumea creată – clasa a XI-a 

 

Rugăciunile pentru cei adormiți 

în Domnul 
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Asceza creștină (post, rugăciune 

și milostenie) 

 

Dialogul între credință și știință  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Nume și prenume: Filip Daniela                               
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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 „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 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui 

demers educaţional coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificamodalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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APLICAȚII 

 

Aplicație (20 minute) 

Selectați din Sfânta Scriptură fragmente/episoade/pilde în care Mântuitorul 

abordează în mod integrat aspectele religioase ale vremii sale.  

 

 

 

     Aplicație (15 minute) 

 

Selectați din Programa școlară minimum cinci conținuturi religioase care pot fi 

abordate în conformitate cu Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional 

pentru Educaţie (UNESCO),  amintite mai sus. 

 

 

Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări 

 

 

Aplicaţie (20 minute) 

Comparați predarea monodisciplinară cu cea interdisciplinară, arătând 

avantajele și dezavantajele fiecăreia. 

 

Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în 

predare 

 

    Aplicaţie (15 minute) 

 Construiți un item de evaluare la o unitate de conținut aleasă pentru a puncta 

pilonul a învăța să te transformi pe tine și să schimbi societatea. 
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Aplicaţie (30 minute) 

Realizați o secvență de lecție pentru un conținut religios ales pentru a demonstra 

că disciplina Religie îi  determină pe elevi să treacă de la a învăța să știi la a învăța să 

fii și la a învăța să trăiești în armonie cu ceilalți. 

 

Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie 

Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui 

demers educaţional coerent 

 

 

Aplicaţie (20 minute) 

Prezentați cum pot fi atinse cele trei principii descrise în noțiunile teoretice în 

trei conținuturi didactice la alegere. 

 

 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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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 „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 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent. 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline. 

 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 

 

                                                                

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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APLICAȚII 

Aplicația 1 - 30 de minute 

1. Identificați și descrieți trei avantaje ale predării integrate a Religiei pentru una dintre clasele la care sunteți profesor. 

2. Identificați și descrieți trei obstacole ale sistemului educațional actual care pot afecta predarea integrată a Religiei la 

una din clasele la care sunteti profesor. 

  

 

Aplicația 2 - 45 de minute  

1. Alegeți un conținut din programa de Religie care permite predarea integrată împreună cu alte trei domenii de studiu 

ale unei clase. 

2. Descrieți modalitatea prin care puteți utiliza cunoștințele elevilor dvs. dobândite la cele trei materii identificate 

anterior în predarea conținutului ales. 

 

 

Aplicația 3 - 45 de minute  

1. Alegeți unul dintre sfinții ortodoxiei și prezentanți modul în care el și-a realizat lucrarea abordând lumea pe baza 

principiilor educației integrale descrise mai jos. 

(Stoica Silvia Roxana) 
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATORI 

Principii ale procesului educației integrale . Baze care pot sprijini profesorii în gestionarea predării integrate. 

               Trăim într-o lume vastă , uimitorare și misterioasă. Fiecare parte este conectată și depinde de toate celelalte 

părți. Foarte mult timp această complexitate a lumii în care trăim a fost ignorată: vedeam lumea ca pe o înșiruire de 

elemente care nu erau în mod necesar interconectate și cu siguranță nu erau interdependente, așa cum descoperim acum. 

Sistemele educaționale prezente au ca paradigmă predominantă percepția realității ca mulțime de elemente 

separate și divizate pe domenii diferite. Viziunea nouă care stă la baza educației integrale se raportează la lume ca la un 

sistem interconectat. Integrarea armonioasă este posibilă doar prin abordarea conștientă a unei atitudini adecvate ce 

poate fi dobândită prin educație. 

Principiile educației integrale sunt următoarele: 

1. Principiul scopului și al rezonanței. Se referă la faptul că este important ca elevii să învețe că toate acțiunile 

și gândurile lor influențează sistemul în întregimea sa. Când opersoană nu este conștientă de efectul pe care îl 

are asupra sistemului, ea acționează în mod automat cu o intenție egoistă datorită ignorării consecințelor 

globale ale acțiunilor sale. Așadar, o intenție egoistă urmată de o acțiune va conduce la rezultate negative, în 

timp ce o intenție altruistă urmată de o acțiune va conduce la rezultate pozitive. 

             Intenția altruistă este caracterizată de:  

 Creativitate;                                                  

 Bunătate; 

 Iubire; 

 Frumusețe; 

 Dezvoltare; 

 Receptivitate; 

 Conștiința abundenței. 

2. Principiul  interdependenței. Umanitatea constituie un sistem dinamic (elementele sale se află într-o permanentă 

mișcare), interactiv (există în permanență un schimb de informații între elementele sistemului și între sistem și 

exteriorul lui) și într-o continuă transformare. Atunci când un om acționează separat - urmărind doar propriul său interes 

și ignorând interconectarea cu ceilalți oameni se creează conflicte în interiorul sistemului (societatea umană) și 

favorizează apariția situațiilor de criză. Formarea unei atitudini a elevilor prin care să urmărească interesul global și nu 

pe cel personal va genera armonie în întregul sistem și va asigura supraviețuirea lui echilibrată. 

3. Principiul succesului. În sistemul social, succesul unei persoane este motivat și măsurat prin succesul global al 

societății. Eforturile individuale sunt orientate în mod constant să îndeplinească obiectivele societății. Ignorând această 

dinamică, individul își atribuie realizările doar sieși. Această perspectivă egoistă izolează oamenii și generează crize pe 

multiple nivele ale societății. Schimbarea atitudinii presupune ca elevii să fie învățați să acorde aceeași importanță 

succesului global ca și celui personal. 

4. Principiul necesității și al surplusului. Atunci când o persoană  urmărește împlinirea necesităților sociale în mod 

egoist, aceasta intră într-o cursă nesfârșită a lăcomiei (urmărirea surplusului). Orientarea spre beneficiul societății 

generează echilibru și rezultate pozitive la toate nivelele, conferind în același timp și împlinire personală. 

Altruismul este cheia unei abordări adecvate pentru că reprezintă o stare și totodată o atitudine umană esențială care se 

întemeiază pe absența egoismului și manifestarea unei stări intese de compasiune și de înțelegere a nevoilor reale ale 
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celorlalți. Cel care manifestă în mod real starea de altruism realizează cu discernământ, detașare și iubire acțiuni lipsite 

de interes personal, egoist. În general, starea de altruism este motivată de dorința de a face bine și de convingerea 

interioară că acțiunea motivată astfel va aduce o transformare interioară binefăcătoare. 

5. Principiul motivării. Oamenii sunt în mod natural motivați să caute plăcerea nesfârșită.Totuși, atunci când dorința se 

întâlnește cu plăcerea, dorința scade sau dispare; golul ce rezultă motivează individul să caute din nou împlinirea. 

Astfel, se creează un ciclu nesfârșit al plăcerilor efemere. Extenuat de acest cerc vicios, omul este forțat să caute o 

motivație complet nouă și diferită pentru a se simți împlinit. Aceasta nu poate fi găsită decât în afara limitei obișnuite a 

egoismului. Este vorba despre motivația de a-i împlini pe ceilalți. Când această motivație se manifestă la scară globală, 

oportunitățile de împlinire devin nelimitate, eliminând golul vieții moderne. 

 

Sursă bibliografică: ”Trandafirul micului prinț. O nouă viziune asupra copilului: ghid pentru părinți și educatori”, 

coord.Tatiana Marțis, Fundația Internațională pentru Copil și Familie, Bucuresți, 2013. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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APLICATII 

 

Aplicația 1 

Abordarea integrată curriculum-ului: 

definire, precizări şi delimitări (30 min) 

 
 

 

 

 

Nicolae 

Steinhardt -  

Monahul Nicolae 

de la Rohia 

(29 iulie 1912 - 30 

martie 1989) 

 

 

 

 

Temă de lucru: 

 Susțineți cu două argumente (10-15 

rânduri) cum un astfel de mod de viață 

exemplar poate sluji tinerilor drept model/ 

reper pentru o viață în care dimensiunea 

spirituală, în acord cu învățătura creștină, să 

predomine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jurnalul fericirii” 

 Evreu botezat în închisorile comuniste, în 1960, 

unde a ispășit câțiva ani de detenție alături de alți 

intelectuali de marcă ai epocii - cunoscuți sub numele de 

„lotul Noica” - pentru „vina” de a fi citit o carte scrisă de 

Emil Cioran, interzisă de regimul comunist, Nicolae 

Steinhardt a îmbrățișat viața monahală  în anul 1980, la 

mănăstirea Rohia (Maramureș), unde a rămas până la 

moartea sa, în 1989. Dublu licențiat în Litere și Drept, N. 

Steinhardt a avut o activitate literară intensă în revistele și 

cenaclurile literare ale vremii. Dar lucrarea sa cea mai 

cunoscută, mărturie vie asupra „soluției viețuirii creștine 

în fapt”, adevărat document istoric despre mediul carceral 

din România anilor 60 și totodată o operă literară de mare 

valoare, ce se înscrie în literatura memorialistică, este 

lucrarea intitulată „Jurnalul fericirii”.  

 Scris retrospectiv, și nu în timp real - lucru 

imposibil într-o închisoare în care deținuții erau privați de 

lucruri elementare, cum ar fi apa, iar „creion și hârtie nici 

gând să fi avut la închisoare” -  „Jurnalul fericirii” 

amestecă notația cotidiană cu confesiunea și comentariile 

pe marginea unor teme religioase, filosofice, științifice, 

filologice, etc. Însă experiențele tragice - bătăile, tortura, 

sunt relatate cu umor și autoironie. Se simte în fiecare 

pagină a jurnalului preocuparea autorului de a afla în 

creștinism, în ortodoxie, o cale de salvare, de mântuire a 

sufletului și de supraviețuire în fața ispitelor răului.  

 „În fiecare seară, tovarăşul  meu se roagă, scurt. 

(La Securitate e voie să te închini. Aveam să aflu mai 

târziu, la închisoare, că acolo nu e voie). Când se ridică în 

picioare, mă ridic şi eu şi stau lângă el, împietrit, tulburat 

că nu mă pot asocia decât printr-un vag şi neconcludent 

gest de politeţă, rugăciunii lui. Nu-mi fac cruce.(...) 

 În a doua celulă, N.N.P., trecut la catolicism, mă 

îmbărbătează. Se roagă mult, recită rozariul sfântului 

Anton. Lui îi spun că aş dori să mă botez. E mai mult o 

veche visare, o tendinţă, acum fără sorţi de împlinire. 

Încep să-mi dau seama că, vorbind pe şleau, e o dorinţă 

stăruitoare, ajunsă în stadiul nerăbdării.” (Nicolae 

Steinhardt, Jurnalul Fericirii) 

 

Mănăstirea Rohia- Țara Lăpușului, jud. Maramureș, monument 

bisericesc și de artă religioasă, adăpostește pe lângă obiectivele 
religioase și o bibliotecă cu peste 40.000 de volume 
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Aplicația 2  

Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare (30 

min) 

 

 1. Fișă cu afirmații: (30 min) 

1.„Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul 

și-l stăpâniți și stăpâniți peste peștii mării, 

păsările cerului, peste dobitoace și peste toate 

viețuitoarele ... Iată: Eu am dat vouă toată 

iarba ce face sămânță ... și tot pomul care are 

întru sine rod cu sămânță de semănat, vor fi 

vouă de mâncare”. (Facerea I, 28 -29) 

 

6. Natura este, cf Dicționarului Larousse, 

1971, p. 763, „Realitate fizică, existând 

independent de om, considerată în mod 

afectiv sau estetic” 

7. „Să nu strici pomii, nici să pui securea în 

ei, ci din pom să mănânci dar pe el să nu-l tai, 

căci pomul cel din țarină nu este ca omul să 

poată fugi de la fața ta... Iar copacii pe care-i 

știi că nu-ți aduc nimic de hrană, poți să-i tai 

ca să-ți faci întărituri în jurul cetății” (Deut. 

XX, 19). 

2.„Realitatea înconjurătoare, materia; 

universul. Natura există în mod obiectiv, este 

necreată şi indestructibilă, infinită în timp şi 

spaţiu, în continuă mişcare şi devenire, 

guvernată de legi proprii...” - Mic Dicționar 

Explicativ, 1986, p. 1154 

8. „Tu faci să răsară iarba pentru dobitoace și 

verdeață pentru trebuința omului; Tu scoți 

hrana din pământ, pâinea care întărește inima 

omului...” (Psalmul CIII, 14-15) 

3. „Omul sfințește locul” (proverb popular) 9. Considerându-se stăpân, omul a împărțit în 

mod arbitrar speciile în folositoare și 

dăunătoare în funcție de interesele sale, iar 

mediul a devenit un izvor de resurse 

considerate inepuizabile. 

4. În cadrul Conferinței privind diversitatea 

biologică de la Rio de Janeiro (1992) s-a 

demonstrat că diversitatea etno-culturală, 

caracteristică societății omenești, este o 

componentă a diversității biologice, iar 

calitatea mediului reprezintă o componentă 

esențială a calității vieții. 

5. „Ştiinţele naturii şi ale omenirii trebuie să 

constituie osia învăţământului secundar 

nespecializat” (Emil Racoviță, 1928) 

„Natura a fost educatoarea omenirii şi pe 

sânul ei gol şi-a petrecut omenirea toată 

10. „Acţionează astfel, încât maxima 

conduitei tale să poată deveni maxima 

conduitei tuturor” (I. Kant) 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70177-descoperirea-lui-dumnezeu-in-inima-omului
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70177-descoperirea-lui-dumnezeu-in-inima-omului
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 Pe baza afirmațiilor de mai sus și având în atenție unul din pilonii învățării - a învăța să 

muncești împreună - construiți două pedoarii ( de aproximativ 150 de cuvinte fiecare ) pentru a 

susține două puncte de vedere diferite: 

 A - natura e o realitate obiectivă, fizică, resursă naturală, regenerabilă, deci inepuizabilă  

 B - natura e un dar divin, ce semnifică mai mult decât simpla realitate fizică, și cu o 

semnificație spirituală 

 

  

Aplicația 3  

Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie (15 min)  

Analizați tabelul de mai jos. Completați cu alte două argumente, fie la rubrica avantaje, fie la 

rubrica dezavantaje  

 

 

Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie 

 

AVANTAJE 

 

- religia reprezintă o contribuție importantă la 

patrimoniul cultural al omenirii 

 

-...... 

 

-...... 

 

DEZAVANTAJE 

 

- perspectivele oferite de filosofie, știință, artă 

asupra temelor  abordate la disciplina religie 

pot fi mai „seducătoare”,  mai pertinente 

-mulți oameni împărtășesc acest p.d.v 

- există pericolul îndoctrinării cu învățătura 

religioasă, în condițiile în care credința ține de 

o opțiune strict personală 

- 

 

 

 

 

copilăria” 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent. 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline. 

 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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APLICAȚII 

 

Aplicatia 1 –  

Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări (30 min) 

 

Pe baza textelor selectate mai jos, identificați perspectiva asupra temei (reprezentarea lui Zeus în 

religia greacă) și discutați specificul fiecăreia, evidențiind două din avantajele unei astfel de 

abordări integrate pentru unitatea de învățare „Religiile lumii”, clasa a IX-a. 

 

a. „Zeus cumulează prestigiile unui adevărat zeu indo-european. (..) Stăpân pe fenomenle 

atmosferice, el determină fertilitatea solului și este invocat când încep muncile agricole. (...) el este 

protectorul casei și al belșugului. El veghează și asupra îndatoririlor și privilegiilor de familie, 

asigură respectul legilor și apărăr cetatea. (...) Astfel, în ciuda faptului că nu era creatorul lumii, al 

vieții și al omului, Zeus se arată a fi regele necontestat al zeilor și stăpânul absolut al Universului. 

Mulțimea sanctuarelor consacrate lui Zeus dovedește caracterul său panelenic” (Mircea Eliade , 

Istoria credințelor și ideilor religioase, vol. I) 

 

b. „Și Zeus însuși încetase atunci să-și mai înfrâneze violența; și, cu inima umplându-i-se grabnic de 

înflăcărare, el porni să-și arate măsura întregii sale puteri. El venea din cer și de pe Olympos, 

aruncându-și fără preget fulgerul, iar din mâna sa vânjoasă trăsnetele zburau însoțite de tunete și de 

fulgere, făcând să se rotească văpaia dumnezeiască atunci când își repezea loviturile. Iar de jur 

împrejur pământul, izvor de viață, pâlpâia de văpaie și, căzând pradă flăcărilor, urlau din răsputeri 

uriașe păduri. ” (Hesiod - Theogonia) 

 

c.  „Zeus, Părinte, se crede că-ntreci cu a ta înțelepciune  

 Oameni și zei (...)” ( Homer, Iliada, cântul XIII, 610) 

  „Dacă de cer atârna-veți un lanț cu belciuge de aur 

 Și vă veți prinde de el împreună voi zei și zeițe, 

 Nu veți putea din Olimp să trageți la vale pe Zeus, 

 Sfetnicul vostr mai-nalt, oricât v-ar fi cazna de multă.” (Homer, Iliada, cântul VIII, 20) 

 

 

Aplicația 2 –  

Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare (30 

min)  

 

 Realizați planul unei campanii de voluntariat pe o temă de ecologie creștină, ca activitate 

extracurriculară, specificând: obiectivele, activitățile (tipul, numărul - minim 2), grupul țintă, 

participanți, posibili parteneri, resurse (de timp, financiare), factori frenatori. Realizați o schiță de 

afiș a campaniei, care să conțină un slogan.  Raportați-vă, în cadrul activității, la cel de-al treilea 

pilon al învățării - a învăța să muncești împreună.  
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Psalmul 3 - T. Arghezi 

 

Ruga mea e fără cuvinte, 

Și cîntul, Doamne, îmi e fără glas. 

Nu-ți cer nimic. Nimic ți-aduc aminte. 

Din veșnicia ta nu sunt măcar un ceas. 

 

Nici rugăciunea, poate, nu mi-e rugăciune, 

Nici omul meu nu-i, poate, omenesc. 

Ard către tine-ncet, ca un tăciune, 

Te caut mut, te-nchipui, te gândesc. 

 

Ochiul mi-e viu, puterea mi-e întreagă 

Și te scrutez prin albul tău veșmânt 

Pentru ca mintea mea să poată să-nțeleagă 

Nengenunchiata firii pe pământ. 

 

Sageata nopții zilnic vârfu-și rupe 

Și zilnic se-ntregește cu metal. 

Sufletul meu, deschis ca șapte cupe, 

Așteaptă o ivire din cristal, 

Pe un ștergar cu brâie de lumină. 

 

Spune tu, Noapte, martor de smarald, 

În care-anume floare și tulpină 

Dospește sucul fructului Său cald? 

 

Gătită masa pentru cină, 

Rămâne pusă de la prânz. 

Sunt, Doamne, prejmuit ca o grădină, 

În care paște-un mânz. 

 Aplicația 3 – Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina 

Religie (30 min) 

 Tema relației om - divinitate, recurentă în creațiile literare și artistice, care alcătuiesc 

patrimoniul spiritual al umanității este imposibil de înțeles în profunzime, în absența dimensiunii 

religioase ( teme ce trimit către existența conștiinței ( din programa disciplinei Religie, acestea sunt: 

„Eu și duhovnicul meu”, „Glasul lui Dumnezeu în om”, „Forme de denaturare a persoanei”, „Rolul 

creștinismului în dezvoltarea culturii și civilizației europene”). Astfel,  în literatura română poezia 

religioasă ocupă un loc aparte, fiind prezentă la mulți dintre marii noștri poeți, precum. M. 

Eminescu, T. Arghezi, L. Blaga, Vasile Voiculescu, etc.). Poezia religioasă este prima formă de 

manifestare a literaturii române (dacă ar fi să amintim numai Psaltirea în versuri a Mitropolitului 

Dosoftei, sau Psalmul 136). Prezența temelor biblice în literatură demonstrează esența noastră de 

homo religiosus. În raport cu lumea, omul e o ființă religioasă, aflată în permanentă căutare a 

divinității.   

 Alegeți două din textele propuse mai jos și arătați modul în care lectura și înțelegerea lor se 

sprijină pe  competența  generală a disciplinei Religie, vizând integrarea valorilor și cunoștințelor 

religioase în propriile atitudini și comportamente. (10-15 rânduri)  

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rugăciune  - M. Eminescu  

 
Craiasa alegându-te  

Ingenunchem rugându-te,  

Inalta-ne, ne mântuie  
Din valul ce ne bântuie;  

Fii scut de întarire  

Si zid de mântuire,  
Privirea-ti adorata  

Asupra-ne coboara,  

O, maica prea curata  

Si pururea fecioara,  

Marie! 

 
Noi, ce din mila sfântului  

Umbra facem pamântului,  

Rugămu-ne-ndurărilor  
Luceafarului mărilor;  

Ascultă-a noastre plângeri,  

Regină peste îngeri,  
Din neguri te arată,  

Lumina dulce clară,  

O, maică prea curată  
Și pururea fecioară,  

Marie! 
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Strig  - Vasile Voiculescu 

 

Nu stiu să mă rog, că nici cuvântul 

Şi nici cugetele nu-şi au rost. 

Prin închipuire-mi bate vântul, 

Mîinilor în darn cer adapost, 

Aş psălmi, n-am ghiers şi nu ştiu cântul. 

Fac ca pomul, iarna, în grădină 

În pamânt genunchii mi-i înfig 

Şi cu inima-nălţată spre lumină 

Tac şi-aştept ca soarele să vină... 

Iar în viscole, mă vaier şi Te strig. 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 

 Aplicația 4 – 

Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui 

demers educaţional coerent (30 min) 

   

 Conceptul de axis mundi, reprezentare a arhitecturii cosmice în vechile culturi, este recurent 

în religie, filosofie, artă, mitologie, etc. Dezvoltați într-un text de o pagină, din perspectivă 

religioasă, ideea de axis mundi prezentă în Coloana Infinitului - Brâncuși. Asociați cu citatul din 

Mircea Eliade:   

 „Cele trei niveluri cosmice — Pămîntul, Cerul, regiunile inferioare — pot astfel comunica. 

Această comunicare este uneori exprimată cu ajutorul imaginii unei coloane universale, Axis 

mundi, care leagă şi susţine în acelaşi timp Cerul şi Pămîntul şi care este înfipt în lumea de jos (ceea 

ce este numit îndeobşte „Infern“). O asemenea coloană cosmică nu se poate afla decît în chiar 

centrul Universului, pentru că întreaga lume locuibilă se întinde de jur împrejur.” ( Sacrul și 

profanul, p. 24)  

 

Psalmul 151 - Lucian Blaga 
 

Ai fost cândva, prin primăveri, prin ierni, prin toamne. 

Al seminţiilor şi-al regelui David erai. 

Ai fost cândva, dar unde eşti acum? 

Te-ntreb, căci s-ar putea să fii trecutul, Doamne. 

 

Unde-ai căzut din lume rupt, tu care câteodat' 

te alegeai şi-n faţa mea ca soarele din mare, 

tu care-ai fost cândva şi-al meu, prin toate? 

În golul ce-l lăsaşi căzând, ceva mă doare, 

Aducere-aminte tu, puternică şi mare. 

Nu te mai văd, dar te mai simt în noapte. 

Te simt dumineca şi toată săptămâna 

cum ciungul simte o durere-n mâna 

pe care n-o mai are. 
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ARGHIRE CRISTIANA 

 

Scara Patriarhului Iacob (Facere 28, 10-22) - 

Frescă sec XVI, Catedrala Episcopală din 

Roman 
 

Coloana Infinitului, Brâncuși 

Tg. Jiu 
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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 „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 
 

 

        
  

       

 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a 

predării Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

 Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

 Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

 Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

 

Aplicația 1 ( 20 minute)- În urma studierii suportului de curs, completați tabelul de mai jos, 

după modelul dat, cu alte avantaje și limite ale organizării interdisciplinare a conținuturilor. 

 

Avantajele organizării 

interdisciplinare a conținuturilor 

Limitele organizării interdisciplinare a 

conținuturilor 

Dezvoltă conexiunile și transferurile de 

informații dintre discipline 

Programele și manualele școlare nu sunt 

concepute într-o manieră interdisciplinară 

Dezvoltă spiritul de echipă dintre 

profesori 

Presupune lucrul în echipă, o investiție de 

timp și un efort suplimentar 

Facilitează identificarea elementelor 

comune diferitor discipline de învățământ 

Nu există mijloace de învățământ 

realizate în viziune interdisciplinară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația 2 (10 minute)-  Identificați avantajele și limitele organizării interdisciplinare a 

conținuturilor pentru tema ”Dialogul între religie și știință”, conținut abordat la clasa a XII-a. 

(Concluzii: -  Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare necesară, care furnizează o 

îmbogățire a înțelegerii, o lărgire a orizontului cunoașterii, însă are și limite, întrucât ea 

introduce obligația unor precauțiuni în folosirea ei de către profesor sau de către elev.) 

 

 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S1 (on-line) 

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie: modalităţi de racordare a predării 

Religiei la viziunea didactică actuală 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Abordarea integrată a curriculum-ului: definire, precizări şi delimitări; 

 Viziunea didactică actuală la nivel naţional cu privire la abordarea integrată în predare; 

 Importanţa şi necesitatea abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Modalităţi de corelare a disciplinei Religie cu alte discipline în vederea asigurării unui demers educaţional 

coerent. 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica modalităţi de racordare a disciplinei Religie la viziunea didactică actuală; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi valorifica în predarea Religiei tipuri de cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice; 

- Veți facilita corelarea disciplinei Religie cu alte discipline. 

 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 

 

                                                                

Abordare integrată, racordare curriculară, viziune didactică; 
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APLICATII 

 

Aplicatie 1 - 30 de minute 

Descrieți o modalitate de predare interdisciplinară a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus și a principalelor metode 

utilizate. 

Stoica Silvia Roxana  
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Definirea dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ specific 

disciplinei; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

- Veți identifica obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

- Veţi valorifica în predare dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

- Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, metodologia dialogului ştiinţă-religie, conflict ideatic; 
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Introducere 

Ultimele două-trei decenii ne-au adus în postura de martori ai unei intensificări fără precedent a interesului 

pentru studierea legăturii dintre cunoaşterea prin raţiunea stiinţifică şi cea prin credinţa religioasă, sau, mai exact, a 

conlucrării dintre ştiinţă şi religie în vederea unei cunoaşteri integratoare şi edificatoare a frumuseţii Creaţiei lui 

Dumnezeu, a spiritualităţii vieţii, a Revelaţiei. Credinţa a susţinut ideea comunicării cu ştiinţa încă din perioada 

patristică; adevărurile descoperite prin cercetare, calcul, experiment sunt acceptate şi asumate în spirit critic, însă nu ca 

Adevăr ultim, ci ca pas intermediar în înţelegerea Revelaţiei dumnezeieşti. Ştiinţa a depăşit şi ea stadiul de a demonstra 

cu orice preţ inexistenţa unui Creator, acceptând posibilitatea unei Instanţe supreme, cu un caracter metafizic, care stă la 

originea armoniei universului material. Este ceea ce afirma doctorul Nicolae C. Paulescu, şi anume că omul de ştiinţă nu 

se mulţumeşte să spună: Credo in Deum (Cred în Dumnezeu), ci trebuie să susţină: Scio Deum esse (Ştiu că Dumnezeu 

există). Se împlineşte astfel aptitudinea de „căutător” a omului, de spirit neliniştit până în cele mai intime structuri ale 

sufletului său, după cum spunea Fer. Augustin, în urcuşul său spre ascendent, spre dobândirea asemănării cu Dumnezeu, 

Părintele şi Creatorul său. 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Definirea dialogului dintre ştiinţă şi religie 

„Adevăratul cercetător al naturii nu poate pătrunde în cunoaşterea tainelor creaţiei, fără a vedea degetul lui 

Dumnezeu!” (Robert Boyle) 

 

De-a lungul timpului, adevărurile de credinţă au stat faţă în faţă cu afirmaţiile teoriilor ştiinţifice şi cu diverse 

consideraţii provenite din spaţiul filosofiei. Întâlnirea discursului teologic cu descoperirile ştiinţelor şi premisele 

filosofiei s-a petrecut îndeosebi în spaţiul educaţional, cultural şi ştiinţific. 

Privind spre primele secole ale erei noastre, în spaţiul creştin răsăritean, teologia, ştiinţele şi filosofia nu au fost 

situate în opoziţie. Mulţi ierarhi şi părinţi cu mare autoritate duhovnicească şi teologică în Biserică, precum Sfântul 

Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nyssa, Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Grigore Palama, au acordat un 

spaţiu important în operele lor ştiinţelor, filosofiei, artelor, fără a condiţiona însă mântuirea omului de îmbrăţişarea unei 

ştiinţe sau filosofii străine duhului patristic. Teologia acestor Sfinţi Părinţi a integrat şi valorificat cu un deosebit spirit 

critic achiziţiile filosofice şi ştiinţifice ale umanităţii, în sensul unei mărturisiri de credinţă profund creştine, edificatoare 

în plan spiritual.
1
 

Teologul american John Haught
2
, susţinător al evoluţionismului teist, identifică patru modalităţi de înţelegere a 

relaţiei ştiinţă – religie: conflictul – religia se opune întru totul ştiinţei, iar ştiinţa invalidează religia; contrastul – religia 

şi ştiinţa sunt atât de diferite, încât din punct de vedere logic conflictul între ele nu este posibil; ambele sunt valabile, 

dar trebuie tratate separat; contactul – deşi ştiinţa şi religia sunt distincte, ele au implicaţii una asupra celeilalte, astfel 

                                           
1 Diac. Adrian Sorin Mihalache, (2010), Orizonturi româneşti în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, în cotidianul „Ziarul Lumina”, 11 septembrie 

2010, http://ziarullumina.ro/orizonturi-romanesti-in-dialogul-dintre-teologie-si-stiinta-22930.html 
2 John F. Haught, (2002), Ştiinţă şi religie, de la conflict la dialog, trad. din lb. engleză de Magda Stavinschi şi Doina Ionescu, Editura XXI: Eonul 
Dogmatic, Bucureşti, p. 15, ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/John_F__Haught_Stiinta_si_religie__De_la_conflict_la_dialog.pdf 

http://ziarullumina.ro/orizonturi-romanesti-in-dialogul-dintre-teologie-si-stiinta-22930.html
ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/John_F__Haught_Stiinta_si_religie__De_la_conflict_la_dialog.pdf
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În care dintre tiparele 

relaţiei ştiinţă-religie se 

regăseşte discursul meu? 

încât ele interacţionează în mod inevitabil; confirmarea – deşi se păstrează distincţia dintre ele, există mijloace prin care 

religia poate sprijini în mod pozitiv aventura descoperirii ştiinţifice, fără a interveni în vreun fel în ştiinţă, 

binecuvântând chiar cercetarea ştiinţifică a adevărului. 

Ian Graeme Barbour
3
, gânditor cu o pregătire excelentă în domeniul ştiinţific şi cel teologic, unul dintre 

iniţiatorii unui nou domeniu de cercetare în lumea anglo-saxonă, şi anume Ştiinţă şi Religie (Science and Religion), 

identifică şi el patru moduri în care poate fi concepută relaţie ştiinţă-religie: conflictul – materialismul ştiinţific explică 

fenomenele în termenii interacţiunilor între componentele materiale ale lumii, intrând într-un conflict insurmontabil cu 

literalismul biblic infailibil; independenţa – conflictul este doar unul aparent; pentru teologia existenţialistă lectura 

Bibliei trebuie să fie în primul rând interpretativă, normativă, în timp ce demersul ştiinţific are drept scop nu construirea  

unei imagini corecte a realităţii, ci prezicerea şi controlul fenomenelor studiate; de aici şi incompatibilitatea limbajului 

religios cu cel ştiinţific; dialogul – necesitatea deschiderii ştiinţei către religie rezidă în faptul că cercetarea ştiinţifică se 

întemeiazăuneori pe supoziţii ce nu sunt justificate, ci îşi au rădăcina în 

convingerile religioase (e.g. ordinea şi legile naturii), şi adeseori conduce 

spre întrebări-limită, probleme autentice la care răspunsul nu se poate afla 

doar prin investigaţia ştiinţifică; integrare – dialogul reprezintă doar 

primul pas, căruia trebuie să îi urmeze constituirea unei viziuni integrate 

asupra lumii şi sensului vieţii, oferită împreună de ştiinţă şi religie.  

Din perspectivă istorică, raportul religie-ştiinţă a îmbrăcat pe parcursul istoriei mai multe forme
4
: 

1. Concordismul, conform căruia între viziunea biblică şi cea ştiinţifică trebuie să existe un acord perfect, 

simetric (concordanţa dintre nemurirea sufletului şi matematică, etapizarea celor 7 zile din Facerea cap. 1 şi 2, în 

perioade geologice, asimilarea momentului când Dumnezeu a rostit cuvintele „Să fie lumină!” cu teoria Big Bang-ului). 

În timp ce demersul ştiinţei este de a înţelege şi explica realităţile fizice, demersul teologiei este de a pătrunde şi 

înţelege realităţile spirituale. Teologul britanic Michael Buckley demonstrează însă că tocmai tentativa de a demonstra 

fundamentul raţional al credinţei a dus la „coruperea” credinţei religioase; oameni de ştiină redutabili, întrucît ştiinţa, cu 

toate eforturile ei, nu poate furniza bazele religiei, iar neconcordanţa cu textele biblice a condus la asocierea cunoaşterii 

ştinţifice cu ateismul. Sau, cum spune Ian Barbour, „cei care se află permanent în căutarea unei teorii ştiinţifice 

moderne care stau ascunse în vreun pasaj biblic deturnează atenţia de la mesajul religios central”. 

2. Compromisul, materializat prin apropierea epistemologică dintre categoriile biblice şi ştiinţifice în ceea ce 

priveşte aspectele comune, care să mulţumească ambele abordări, de exemplu, „nimic” şi „vid”. Paralelismul poate 

conduce însă în unele situaţii la ambiguitate şi confuzie, deoarece mistagogia creştină consacră vidului atributul de 

transcendenţă totală a divinităţii, de izvor al existenţei, iar în faţa acestuia omul este un nimic, care tinde să se adape din 

acest izvor, călăuzit fiind de Hristos. 

                                           
3 Ian G. Barbour, (2007), Când ştiinţa întâlneşte religia. Adversare, străine sau partenere, trad. Victor Godeanu, Curtea Veche, Bucureşti. Gheorghe 

Ştefanov, Câteva perspective asupra relaţiei dintre ştiinţă şi religie, în Marin Bălan (editor), (2013), „Atena şi/sau Ierusalim. Eseuri despre relaţia 
dintre ştiinţă şi religie”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, http://filosofie.unibuc.ro/~stefanov/work/Gheorghe%20Stefanov%20-

%20Perspective%20asupra%20relatiei%20stiinta%20-%20religie.pdf 
4 Gheorghe Covaci, (2008), Teologie şi Ştiinţă, în rev. „România culturală”, nr. 40-41, iulie 2008, 
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10679 

http://filosofie.unibuc.ro/~stefanov/work/Gheorghe%20Stefanov%20-%20Perspective%20asupra%20relatiei%20stiinta%20-%20religie.pdf
http://filosofie.unibuc.ro/~stefanov/work/Gheorghe%20Stefanov%20-%20Perspective%20asupra%20relatiei%20stiinta%20-%20religie.pdf
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10679
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Cât de deschis sunt la 

un dialog între ştiinţă 

şi religie? 

3. Complementaritatea sau completarea reciprocă, ştiinţa şi religia oferind răspunsuri ce nu se află pe poziţii 

disjuncte, antagonice, ci complementare. Fizicianul Max Planck afirma: „Tot ceea ce vrem să spunem este că lumea 

sensibilă nu este singura care există, ci mai există şi o altă realitate superioară, inaccesibilă experimentului empiric, dar 

pe care ştiinţa o intuieşte şi o recunoaşte. Cunoaşterea ştiinţifică a lumii îl pune pe savant să cerceteze şi să descopere 

aceste structuri adânci ale existenţei. Oricât de profund am ajunge cu cercetările, nu găsim nici o contradicţie între 

religie şi ştiinţă, ci dimpotrivă, o concordanţă esenţială. Religia şi ştiinţa nu se exclud, cum cred unii, ci se 

completează.” Demersul lor poate fi diferit, la fel şi domeniul cunoaşterii; dacă ştiinţa poate explica modul în care a 

apărut omul, religia ne spune Cine l-a creat şi cu ce scop; dacă ştiinţa ne arată cum este definit cerul, teologia ne spune 

ce trebuie să facem în calea noastră spre cer. Teologii creştini consideră ştiinţa „ca valoroasă, dar nu ca valoare ultimă, 

ca fiind competentă, dar nu cu competenţă absolută; ca fiind o parte a vieţii, dar nu totul pentru viaţa umană; ca fiind 

umană, dar nu cea mai înaltă vocaţie umană; ca una care rezolvă probleme, dar nu cea mai importantă problemă a vieţii 

umane, care este Dumnezeu. Prin Dumnezeu, alienarea umană este anulată”. Este primul pas important pe calea 

dialogului, a apropierii şi reconcilierii religiei şi ştiinţei, care ne ajută să aprofundăm cunoaşterea universului, ca parte 

empirică a doctrinei creaţiei, dar în acelaşi timp ne ridică privirea spre realitatea spirituală, a cărei înţelegere dă sens şi 

scop vieţii. 

4. Dialogul reprezintă cel mai adecvat şi potrivit tip de relaţie între religie şi ştiinţă, în măsura în care știința 

poate participa prin mijloacele sale specifice la configurarea discursului teologic.  

Dialogul trebuie însă însoţit de mult discernământ duhovnicesc, recunoscând teologiei dimensiunea completă 

de lucrare divino-umană. Urmând liniei trasate de Sfinții Părinți, abordarea teologică trebuie să se distingă de diversele 

preocupări metafizice sau „mistice” detașate de realitatea concretă, de filozofiile sau științele lipsite de orice dimensiune 

verticală, precum și de unele „teologii” așa-zise naturale, care nu oferă decât demonstrații intelectuale ale existenței lui 

Dumnezeu. Nedublată de o viaţă trăită în Hristos, teologia se îndepărtează de scopul ei ultim, calea experimentală de 

unire cu Dumnezeu (Vladimir Lossky). Ignorarea dimensiunii verticale a teologiei şi rezumarea doar la dimensiunea 

orizontală poate părea că facilitează dialogul ştiinţă-religie, însă acesta se limitează la o strictă întâlnire în plan orizontal 

al celor două inițiative, științifică și religioasă, în care ambele se definesc în principal la nivelul competențelor umane – 

specifice manifestărilor creatului.
5
  

Un autentic dialog între știință și religie nu urmăreşte identificarea cu 

orice preț a unor convergențe între concluziile actuale ale unor diferite discipline 

științifice și perspectivele teologice din viața Bisericii. Din contra, trebuie să țină 

cont de bogăția și de taina vieții sacramentale, fără de care nu este posibil un 

discurs teologic inspirat, profetic, atât de necesar omului de azi aflat în căutarea sensului. Pe 

de altă parte, contextul actual al ştiinţei, noile concepte cu care operează, cercetările contemporane, dar şi limitele 

raţiunii computaţionale invită la o reflecţie cu referire la „certitudinile” și „speranțele” sale. Apariția, în cadrul 

demersului oamenilor de știință, a noii conștiințe a propriilor limite ale cunoașterii reprezintă semnalul depășirii 

                                           
5 Pr. Răzvan Ionescu, (2013), Teologie ortodoxă şi ştiinţă: conflict, indiferenţă, integrare sau dialog?, în cotidianul „Ziarul Lumina”, 21 iunie 2013, 
http://www.doxologia.ro/religie-stiinta-filosofie/teologie-ortodoxa-stiinta-conflict-indiferenta-integrare-dialog 

http://www.doxologia.ro/religie-stiinta-filosofie/teologie-ortodoxa-stiinta-conflict-indiferenta-integrare-dialog
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ideologiei scientiste a epocii moderne, atât de dăunătoare duhului credinței. Un orizont nou se deschide, cel al relaţiei 

dintre ştiinţă şi religie, care, prin prisma obiectului şi subiectului cunoaşterii, pare un subiect inepuizabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Obiectivele specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie 

„Ştiinţa nu înlătură misterul omului şi al lumii, ci îl accentuează.” (Părintele Dumitru Stăniloae) 

 

Articularea unui dialog între ştiinţă şi religie este posibilă în contextul unei deschideri a religiei faţă de 

achiziţiile ştiinţei, dar şi o asumare şi recunoaştere a limitelor în ceea ce priveşte cunoaşterea din partea ştiinţei. Este de 

fapt o recunoaştere a tainei de negrăit a lumii şi a vieţii, a raţionalităţii desăvârşite a întregii creaţii, ce nu poate fi 

explicitată prin demersul raţiunii analitice, indiferent de cât de performant ar fi demersul acesteia din urmă. Din acest 

motiv, dialogul ştiinţă-religie trebuie ancorat deopotrivă în duhul Tradiţiei Bisericii şi al tradiţiei actuale, în raport cu 

datele cele mai recente ale ştiinţelor Universului, evitând însă relativismul şi sincretismul. Totodată, dialogul trebuie să 

se întemeieze pe principiul separării domeniilor, fiecare păstrându-şi identitatea şi dezvoltându-se separat, fără ingerinţe 

reciproce. 

Atât religia, cât şi ştiinţa, sunt preocupate de construirea unui eşafodaj conceptual, capabil pe de o parte să 

definească lumea în cele mai adânci articulaţii ale ei, iar pe de altă parte să traseze un sens vieţii, un modus vivendi, în 

funcţie de un anumit modus operandi. Intersectându-se în dialog, ştiinţa şi religia pot contura o viziune integratoare a 

lumii, răspunzând necesităţii evoluţiei cadrelor conceptuale, pe măsură ce progresăm în cunoaşterea noastră şi a lumii în 

care trăim. Atitudinile extreme sunt excluse, acceptându-se faptul că nu există o schemă ultimă a realităţii, ci descrieri 

din ce în ce mai fidele şi mai complexe, predicţii din ce în ce mai cuprinzătoare şi mai exacte. Savantul şi omul 

credincios parcurg amândoi drumul unei căutări spirituale, în care descifrarea realităţii influenţează direct cunoaşterea 

propriei identităţi. 

Un prim obiectiv al dialogului ştiinţă-religie urmăreşte valorificarea contribuţiei celor două la unitatea 

cunoaşterii. Contemplaţia spirituală şi cunoaşterea ştiinţifică reprezentă modalităţi diferite de abordare a existenţei 

omului şi lumii, dar ale căror date trebuie analizate într-un demers integrator, pornind de la premisa coeziunii structurale 

a cunoaşterii. 

Temă de reflecţie:  

,,Ştiinţa ia o lacrimă de mamă si o defineşte în termenii structurii ei fizice: atâta apă, atâta sare etc.; dar este 

oare aceasta definiţia exactă a unei lacrimi ? Religia spune că există şi alte realităţi, idei, valori, sensuri, 

care folosesc drept vehicul structura fizică a acestei lumi. Deci, pentru a da o definiţie exactă lacrimii, 

trebuie să luăm în atenţie răspunsurile ambelor discipline.” E. Stanley Jones 
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Este posibilă 

încreştinarea ştiinţei 

pentru a evita o 

folosire distructivă a 

achiziţiilor ei? 

Dumnezeu a făcut lumea şi l-a înzestrat pe om cu simţuri şi cu raţiune capabile să-i sesizeze ordinea şi 

frumuseţile. Rostul omului este acela de a descoperi şi valorifica raţionalitatea lumii în toată diversitatea ei, astfel încât 

să descifreze în lume noi şi noi sensuri ale raţiunilor lucrurilor şi deci ale lucrurilor înseşi şi a le cunoaşte astfel mai 

profund. Religia şi ştiinţa se dezvoltă amândouă din observarea raţionalităţii lumii şi a legăturii acesteia cu Raţiunea 

supremă şi raţiunea umană, dar şi din înţelegerea modului în care raţiunile lucrurilor şi cea a omului provin şi îşi găsesc 

sensul în Raţiunea supremă. Întreaga Creaţie, demersurile omeneşti de a cunoaşte ştiinţific, reflecţia filosofică privitoare 

la viaţă pot fi relevante în ordine spirituală. Sfântul Vasile cel Mare afirmă că „lumea nu a fost concepută la întâmplare, 

ci cu un scop util şi ca să procure tuturor fiinţelor un mare avantaj, de vreme ce ea este în mod real şcoala fiinţelor 

raţionale şi locul în care suntem educaţi în cunoaşterea lui Dumnezeu” (Hexaemeron, par. 2). Sfântul Maxim 

Mărturisitorul afirmă că efortul cunoaşterii lucrurilor lumii prin intermediul raţiunii curăţite de patimi îl poate călăuzi pe 

om înspre desluşirea unei legi naturale întipărite în sine şi în Creaţie, şi că prin acestea el poate ajunge să înţeleagă 

faptul că există un Creator a toate. Gândirea şi viaţa teologică au o reală consideraţie pentru întreaga Creaţie şi pentru 

întreg câmpul cunoaşterii omeneşti, acumulată pe cale ştiinţifică.
6
  

Al doilea obiectiv al dialogului ştiinţă-religie vizează oferirea de repere de ordin moral şi spiritual privind 

realizările ştiinţei şi tehnologiei, a unui cadru axiologic pentru o utilizare adecvată a cunoştinţelor despre om şi creaţie. 

Dumnezeu a adus la existenţă lucrurile pe baza raţiunilor existente în Logosul divin, înzestrându-l pe om cu raţiune 

pentru a ajunge la cunoaşterea şi înţelegerea lor.  

Astfel, Dumnezeu nu este împotriva efortului ştiinţific al oamenilor, ci îl 

invită pe om să cerceteze şi să reflecteze: „El a dat oamenilor ştiinţă, ca să Se 

mărească întru leacurile Sale cele minunate” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 38, 6) şi 

să ajungă astfel la contemplare: „Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele 

mâinilor Tale m-am gândit” (Psalmii 142, 5). Prin profunzimea ideilor şi cantitatea 

inepuizabilă a informaţiilor pe care le depozitează, Revelaţia divină pune la dispoziţia 

ştiinţei materialul de studiu necesar, oferindu-i în acelaşi timp garanţia adevăratei cunoştinţe. În 

această cheie putem înţelege faptul că Adam, aflat încă în starea harică şi de comuniune cu Dumnezeu, „a pus nume 

tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice” (Facerea 2, 20), după ce în prealabil a studiat 

modul lor de viaţă. În acelaşi timp, Adam primise porunca de a nu mânca din pomul cunoştinţei bibelui şi răului 

(Facerea 2, 17) pentru a nu se institui pe sine drept măsură supremă de evaluare a binelui şi răului din lume şi a se feri 

de ispita cunoaşterii valorilor create în afara sau absenţa lui Dumnezeu, cu o minte golită de Adevăr. Ce poate însemna 

această interdicţie dacă nu îndemnul de a rămâne în sfera cunoaşterii depline, care îi aparţine lui Dumnezeu, pentru a fi 

ferit de orice interpretare eronată! Astfel, dialogul ştiinţă-religie îi apropie pe oamenii de ştiinţă de interpretările 

Sfinţilor Părinţi şi ai marilor teologi cu privire la Revelaţia divină şi le oferă reperele necesare unei metacunoaşteri, 

întrucât efortul cunoaşterii lucrurilor lumii prin intermediul raţiunii curăţite de patimi îl poate călăuzi pe om înspre 

desluşirea unei legi naturale întipărite în sine şi în Creaţie şi recunoaşterii unui Creator a toate (Sfântul Maxim 

Mărturisitorul). Dumnezeu este mai presus de întreaga realitate a Creaţiei şi dincolo de tot ceea ce eforturile omeneşti, 

                                           
6 Diac. Adrian Sorin Mihalache, Ştiinţele lumii şi înţelegerea duhohvnicească, în cotidianul „Ziarul Lumina”, 19 iunie 2013, 
http://ziarullumina.ro/tiinele-lumii-si-inelegerea-duhovniceasca-82549.html 

http://ziarullumina.ro/tiinele-lumii-si-inelegerea-duhovniceasca-82549.html
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„Puţină ştiinţă îl 

înstrăinează pe om de 

Dumnezeu. Multă 

ştiinţă îl aduce înapoi.” 

Sir Francis Bacon 

oricât de bine argumentate şi susţinute ştiinţific, pot desluşi în ea.
7
 Prin cercetarea ştiinţifică, raţiunea obligă universul 

să se dezvăluie înţelegerii conform unui filtru intelectual proiectat asupra lui, iar rezultatele sunt proiectate în legi, 

fenomene, valori, modele, tipologii, ipoteze. Omul de ştiinţa nu va răspunde întrebarea Ce este creaţia?, ci Ce pot spune 

despre creaţie?. Religia înduhovniceşte acest efort pentru a-l deschide pe om către ceea ce Însuşi Dumnezeu doreşte să 

cultive printr-o transfigurare a capacităţilor naturale de înţelegere.
8
 

Ca o continuare firească, un al treilea obiectiv urmăreşte identificarea punctelor de convergenţă şi concordanţă 

dintre perspectiva teologică, spirituală asupra lumii şi omului şi perspectiva celorlalte ştiinţe. Într-o lume care îşi caută 

sensul dincolo de expresia rece a cercetării experimentale, încercând să se ancoreze în Bine, Frumos şi Adevăr, condiţii 

ale umanităţii şi îndumnezeirii noastre, dialogul între ştiinţă şi religie este necesar, numeroşi Sfinţi Părinţi fiind 

preocupaţi de rezultatele ştiinţelor vremii, pe care însă le-au explicat în lumina învăţăturilor de credinţă, căci 

complementaritatea nu înseamnă acord.  

Raţionalitatea şi ordinea lumii afirmate de ştiinţă revendică adeseori o raţiune şi o armonie mai adânci decât 

poate ştiinţa să justifice, dar care au corespondent în realităţile spirituale, supranaturale, la care religia are acces prin 

Revelaţie. Credinţa (prin intermediul Revelaţiei) vine să lumineze cunoaşterea noastră, care în fond este una singură, 

după cum unul singur este Dumnezeu, indiferent de numele pe care I-l dăm, spunea Alexandru Mironescu. Ştiinţele şi 

artele sunt chemate să se reveleze conştiinţei contemporane ca nişte co-mărturisitoare ale Adevărului suprem, răsfrînt 

specific în adevărurile lor particulare. Îmbrăţişând această chemare, ştiinţa va recunoaşte în lumea creată, cu fiecare pas 

pe care îl face, prezenţa raţiunilor divine provenite din Logosul creator, iar religia va valorifica teologic bogăţia 

achiziţiilor ştiinţifice pentru a da sens şi înţelegere devenirii omului. Și religia, și știința furnizează adevăruri și tipuri 

diferite de înțelegere și apropriere a omului și a lumii, de la niveluri superficiale de existență, practice, de conduită, până 

la niveluri foarte profunde, care trasează orientarea şi devenirea noastră în lume. O viziune complementară ştiinţă-

religie ne ajută să înaintăm în cunoaşterea universului din care facem parte şi ne înalţă privirea spre realitatea ce 

transcende lumea fenomenelor, mijlocind întâlnirea celui după chip cu Prototipul Său, din a Cărui prezenţă tânjeşte să 

se împărtăşească. 

Un ultim obiectiv major al dialogului ştiinţă-religie, şi poate cel mai 

important, este cel de a oferi omului o grilă de lectură care să evidenţieze 

valoarea spirituală a cunoaşterii. Teologul american Philip Clayton spunea: 

„Teologii trebuie să fie buni ascultători atunci când vine vorba de noi descoperiri 

în lumea fizică, din moment ce acestea oferă cunoaşterea acelui univers a cărui 

existenţă o atribuim Dumnezeului creator. Cunoaşterea universului formează partea empirică a 

doctrinei creaţiei; dă un sens mai larg «lumii pe care ai creat-o Tu». Prin contrast, teologii trebuie să fie jucători cheie 

când vine vorba de interpretarea acelor adevăruri ştiinţifice. Deoarece procesul interpretării, deşi constrâns de ştiinţă, nu 

este dictat de ştiinţă.”
9
 Conform lui Carl F. H. Henry, „metoda ştiinţifică poate explica foarte multe, dar nu poate stabili 

                                           
7 Ibidem. 
8 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, p. 24. 
9 Otniel Vereş, Creaţie şi evoluţie: perspective contemporane în context nord-american (2), 28 mai 2015, 
http://ratioetrevelatio.com/en/Blog/27_Crea%C5%A3ie-%C5%9Fi-evolu%C5%A3ie--perspective-contemporane 

http://ratioetrevelatio.com/en/Blog/27_Crea%C5%A3ie-%C5%9Fi-evolu%C5%A3ie--perspective-contemporane
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semnificaţia evenimentelor şi a legăturilor dintre ele” şi din acest motiv ştiinţa nu poate vorbi oamenilor despre căutarea 

sensului în lume, despre finalitatea vieţii ori despre valorile la care acesta trebuie să se raporteze. Religia are însă 

această capacitate, de a integra rezultatele ştiinţifice într-o imagine de ansamblu care să unească dimensiunea fizică şi 

cea spirituală şi de a contura o perspectivă ce înalţă şi oferă demnitate fiinţei umane, create după chipul lui Dumnezeu.  

Religia oferă o finalitate nepieritoate perspectivelor din ştiinţă şi o valoare sapienţială reflecţiilor filosofice, în 

timp ce ştiinţa şi filosofia se pot constitui în veritabile instrumente apologetice, puse în slujba religiei. Dialogul ştiinţă-

religie reuneşte cunoaşterea „orizontală”, indiferentă la transcendent a ştiinţei, cu cea „verticală”, ancorată în relaţia cer-

pământ, creat-necreat, transcendent-imanent, a religiei, astfel încât omul să se înzestreze deopotrivă cu competenţe 

naturale, ştiinţifice şi de ordin duhovnicesc şi să sporească în raţiunea înduhovnicită şi cunoaşterea înţelegătoare a 

tainelor privind sinele şi semenii, lumea creată şi Creatorul. Acestea îl vor ajuta să se definească, să îşi asume 

identitatea, să îşi îmbunătăţească viaţa prin cultivarea valorilor şi perfectarea caracterului, să înveţe să trăiască în 

comuniune cu Dumnezeu şi cu ceilalţi, să exerseze despătimirea şi să îşi urmărească propria-i devenire în Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Metodologia dialogului ştiinţă-religie 

„Prin spaţiu, Universul mă cuprinde şi mă înghite ca pe un punct; prin gândire îl cuprind eu.” (Blaise Pascal) 

 

În general, o metodologie reduce câmpul cercetării la un set de principii uşor de controlat. În cazul dialogului 

ştiinţă-religie, metodologia se îndreaptă împotriva curentului natural, nefiind limitativă ci din contra, expansivă. 

Particularitatea metodologiei dialogului ştiinţă-religie rezidă tocmai în distincţia fundamentală dintre cele două moduri 

de realizare a cunoaşterii prin intermediul celor două domenii de interferenţă, iar această realitate o surprinde magistral 

Sfântul Siluan Athonitul. 

În cazul ştiinţei, cunoaşterea „este specifică demersului raţional concretizat printr-o metodologie orientată spre 

diversitatea lumii exterioare, căutându-se o unitate uneori abstractă, realizată prin logica raţiunii discursive”
10

. Din acest 

motiv, cunoaşterea ştiinţifică este adeseori fragmentată fie de abordarea disciplinară, fie de multiplicitatea efectivă la 

nivelul fenomenelor ce au loc în lumea creată, iar sintezele obţinute sunt în mod inevitabil artificiale şi neobiective, 

ceea ce conduce la o limitare a acestui tip de cunoaştere. 

                                           
10 Adrian Lemeni (coord.), (2014), p. 26. 

Temă de reflecţie:  

„Teologii trebuie să fie în dialog cu ştiinţa, dar totdeauna văzându-l pe Dumnezeu, simţind că Dumnezeu 

Însuşi conduce umanitatea în progresul ştiinţei; Duhul Sfânt lucrează aici. Astăzi trebuie să facem o altfel 

de teologie: pe de o parte, mai spirituală, pe de altă parte, într-un dialog adecvat cu ştiinţa.” 

Părintele Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, p. 167 
 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 9/13 
 

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 

Cât de bine cunosc 

atitudinea Sfinţilor 

Părinţi faţă de 

ştiinţă şi ştiinţe? 

În cazul religiei, şi implicit a vieţii duhovniceşti, „cunoaşterea existenţei constă în a îndrepta mintea omenească 

spre interiorul ei înseşi şi apoi spre Dumnezeu... Mintea se retrage din multiplicitate infinită şi din fragmentarea 

fenomenelor lumii exterioare şi se întoarce din toate puterile spre Dumnezeu; rămânând în rugăciune, ea se integrează 

în actul creator al lui Dumnezeu şi atunci se vede pe sine însăşi şi întreg universul”
11

. 

Whitney Bauman
12

 propune două modele în abordarea dialogului ştiinţă-religie: primul este cel al suprapunerii 

etice, descris de Ted Peters, potrivit căruia avem nevoie şi de ştiinţă, şi de religie pentru a răspunde unor probleme 

contemporane specifice pentru a oferi soluţii, astfel încăt să fie evitată formularea de verdicte finale de către oricare 

dintre cele două în încercarea de a-şi apăra autonomia; cel de-al doilea model, al hărţilor, descris de Mary Midgley, 

presupune relaţionarea informaţiei discordante ce vine din partea ştiinţei şi religiei într-un întreg, fără a avea pretenţia 

că vreuna dintre hărţi oferă o imagine completă; acest model recunoaşte ambele adevăruri, chiar dacă ele sunt 

contradictorii ori parţiale, recunoaşte pluralitatea perfect raţională, fără ca aceasta să conducă la haos ori anarhie sau la 

o unificare a diferitelor adevăruri. Ambele modele presupun conştientizare ştiinţifică, etică şi teologie pastorală 

(theopraxis).  

Analizând însă viaţa Bisericii, se poate observa cu uşurinţă că Sfinţii Părinţii 

şi-au asumat, încă din perioada Apologeţilor, provocarea dialogului cu 

reprezentanții culturii științifice și filosofice din timpul lor, iar afirmarea și 

recunoașterea competențelor celor două abordări, teologică și științifico-filozofică, 

le evidențiază discernământul. Metodologia selectivă a Sfinților Părinți trebuie să 

devină normativă pentru noi, cei de astăzi: enculturația sau interiorizarea Evangheliei, 

purificarea culturii, denunțarea ideologiilor care falsifică raporturile dintre religie și știință, transfigurarea lumii 

(inclusiv cea a oamenilor de știință).
13

 Metoda dialogului patristic depăşeşte cu mult cadrul articulării diferitelor 

cunoştinţe, constituindu-se într-o deschidere benevolă, ca exercitare a libertăţii, în faţa tainei Vieţii şi a existenţei 

cosmosului, pe care omul le poate „lectura” prin sinergia harului divin cu darurile naturale ale cunoaşterii. Numai astfel 

omul va putea face legătura între Ce ştiu? şi De ce exist eu?, îşi va folosi raţionalitatea, suveranitatea şi libertatea ce 

conturează „chipul lui Dumnezeu” pentru a se apropia, a-L cunoaşte şi a se uni cu Creatorul Său: „Am primit 

raţionalitatea ca să-L putem cunoaşte pe Hristos, dorinţa ca să putem alerga spre El şi posedăm memoria ca să-l putem 

purta în noi, deoarece El a fost Arhetipul după care am fost creaţi.” (Sfântul Nicolae Cabasila). 

Putem spune că dialogul religie-știință apare mai întâi înlăuntrul omului înainte de a se exterioriza și de a se 

formaliza în societate noastră sau prin viața Bisericii, în dorinţa de a accede la cunoaşterea edificatoare şi integratoare, o 

cunoaştere ce nu ignoră acrivia științifică, pe care o înnobilează spiritual şi o orientează hristocentric, şi care se hrăneşte 

totodată din experiența duhovnicească şi sacramentală, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în el. Acest dialog nu 

trebuie să se reducă la a predica divinul doar cu ajutorul minţii discursive, ca activitate exterioară subiectivităţii umane, 

sau la a manifesta o receptivitate de curtoazie la datele ştinţelor în sensul unei erudiţii golite de semnificaţii, ci trebuie 

                                           
11 Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul scrise de ucenicul său, arhimandritul Sofronie, (2008), trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Deisis, Sibiu, p. 
107, apud Adrian Lemeni (coord.), (2014), p. 26. 
12 Whitney Bauman, (2004), Contextual Methodology in the Science and Religion Dialogue (A Talking Paper), Local Societies Initiatives, 

Philadelphia, USA, p. 6, http://www.metanexus.net/archive/conference2004/pdf/bauman.pdf 
13 Pr. Răzvan Ionescu, (2013). 

http://www.metanexus.net/archive/conference2004/pdf/bauman.pdf
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direcţionat spre subiectul-pol al ambelor: persoana umană. Se va realiza astfel trecerea de la competiţie şi egocentrism 

la compasiune şi empatie, de la consumism şi fericire ca obligaţie a plăcerii la contemplaţie şi fericirea experiată în 

comuniune. 

Abordarea şi interpretarea patristică a dialogului ştiinţă-religie mai este necesară şi pentru a insera în conştiinţa 

umană conţinuturile Revelaţiei, accesate prin cunoaşterea „în duh”, şi a interioriza Cuvântul lui Dumnezeu. Religia 

aduce ca noutate „relegarea”, realipirea sufletului de Dumnezeu, odată cu sufletul relipindu-se şi trupul, omul experiind, 

personal şi relaţional, într-o lume structurată de o raţionalitate impregnată de iubire. De cealaltă parte, ştiinţa exclusivă 

descrie o lume încifrată raţional, închistată în regularităţi şi repetabilităţi, în care sufletul se desparte de Dumnezeu, 

trupul se distanţează de suflet, iar omul experimentează încadrat în paradigma acceptată de comunitatea ştiinţifică de 

care aparţine şi percepe cantitativ şi descriptiv. Sfântul Maxim Mărturisitorul vede întreaga creaţie ca prima Scriptură, 

iar Scriptura - ca a doua lege, cea scrisă, dăruită omului ca să o lămurească, să o facă mai desluşită pe cea dintâi. De 

aceea, Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că fiecare trebuie să cunoască lumea după puterea ce i s-a dat şi, „întrucât 

cunoaşterea nu poate veni decât după dobândirea virtuţilor, fiecare trebuie să dezvolte în prealabil o activitate morală în 

legătură cu lumea. O atitudine principial negativă faţă de lume ne zădărniceşte însăşi Mântuirea. Lumea este impusă 

fiecăruia ca o piatră pe care are să-şi ascută facultăţile sale spirituale.” (Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2002, p. 228)
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ 

specific disciplinei 

„Ar trebui ştiut, o dată mai mult, ca în nici un domeniu al existenţei nu se poate realiza, înfăptui o operă 

autentică fără această simbioză între munca ştiinţifică pentru adevăr şi sfinţenia vieţii pentru adevăr.” (Părintele 

Constantin Galeriu) 

 

Pentru a-şi dezvolta armonios personalitatea, omul are nevoie de certitudini absolute, însă acest fapt nu poate fi 

garantat decât către Revelaţia divină. De asemenea, el are nevoie de repere morale, de valori precum iubirea, blândețea, 

bunătatea, compasiunea, respectul pentru aproapele, iar dezvoltarea şi exersarea lor constituie în mod prioritar o 

finalitate a educaţiei religioase. Descentrarea valorică la care asistăm în societatea contemporană responsabilizează 

                                           
14 Adrian Lemeni (coord.), (2014), p. 24. 

Temă de reflecţie:  

„Deocamdată se pare că ştiinţa nu va fi niciodată în stare să ridice vălul de pe taina creaţiei. Pentru omul de 

ştiinţă a cărui întreagă viaţă a fost condusă de încrederea în puterea raţiunii, povestea se încheie ca un vis 

urât. El a escaladat munţii ignoranţei şi se află pe punctul de a cuceri cel mai înalt vârf; însă în clipa în care 

pune piciorul pe ultima piatră este întâmpinat de un grup de teologi care stăteau acolo de secole.”  

Robert Jastrow 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 11/13 
 

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 

Ce câştigă elevii de 

pe urma dialogului 

ştiinţă-religie? Ce 

câştig eu? 

profesorul de religie, cu atât mai mult cu cât fundamentele caracterului şi ale devenirii întru uman se cristalizează şi se 

consolidează în şcoală, începând cu ciclul primar şi continuând cu ciclul gimnazial şi mai ales liceal, perioadă în care se 

articulează tuşele de fineţe. 

Ora de religie are drept finalitate ultimă oferirea elementelor necesare parcursului individual al fiecăruia spre 

cunoaşterea lui Dumnezeu şi evidenţierea posibilităţilor de realizare concretă a drum, pentru a ajunge la asemănarea cu 

Dumnezeu. În mod firesc, ora de religie trebuie să includă atât aspecte ale educaţiei religioase, cât şi aspecte provenind 

din sfera altor discipline: intelectuală, morală, estetică. Latura ştiinţifică este cu atât mai necesară cu cât îl ajută pe copil 

să înţeleagă mai bine cine este şi ce ştie, dar îl şi îndeamnă să caute răspunsuri la întrebări fundamentale, la care 

ştiinţa(ele) nu poate(pot) răspunde mulţumitor, cum ar fi De ce şi cum sunt? Sau Care este menirea mea? 

Din această perspectivă, integrarea, cultivarea şi încurajarea dialogului ştiinţă-religie în ora de religie 

reprezintă realităţi absolut necesare pentru ca disciplina să îşi atingă finalităţile educativ-

formative. Nu este o idee nouă, ea a fost practică încă din primele secole creştine, 

fiind înrădăcinată în Tradiţia eclesială şi patristică. Promotori ai dialogului ştiinţă-

religie-filosofie, Sfinţii Părinţi şi Apologeţi ai Bisericii au ştiut să înduhovnicească 

însă cu mult discernământ achiziţiile ştiinţifice şi filosofice ale timpului şi le-au 

transfigurat în în duh creştin, arătând valenţele lor formative în planul edificării 

spirituale şi culturale.  

Noua arhitectură curriculară permite adâncirea conexiunilor reale existente între ştiinţă şi religie, un rol 

important revenindu-i profesorului de religie, care trebuie să pornească de la premisa dialogului cu ştiinţa în selectarea, 

organizarea şi structurarea conţinuturilor. Dirijând actul educaţional în această direcţie, el va stimula gândirea critică şi 

reflectivă a elevilor, îi va ajuta să depăşească situaţiile aparent contradictorii prin familiarizarea cu perspectivele 

complementare, va contribui la realizarea distincţiilor de ordin conceptual şi metodologic şi la formarea unei viziuni 

integratoare despre sine şi lume. Cu alte cuvinte, printr-o astfel de oră de religie, profesorul 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. 

Practicarea dialogului ştiinţă-religie la nivel gimnazial şi liceal (şi nu numai) contribuie la depăşirea stadiului 

de izolare în spaţiul propriu de cercetare fiecărui domeniu şi de înstrăinarea a unei forme de cunoaştere faţă de cealaltă, 

dar şi a unui nivel formal şi instituţional al acestui dialogului, perceput doar ca potenţial, nu şi realizabil. Se va evita 

astfel o abordare de pe poziţii de forţă, părtinitoare într-o direcţie sau alta, care fracturează cunoaşterea şi naşte 

confuzie. Atât timp cât ştiinţa şi religia sunt bine interpretate şi îşi păstrează identitatea, nu se poate ajunge decât la un 

conflict productiv, care îmbie la o cercetare mai aprofundată şi o cunoaştere mai adâncă. Din contra, citându-l pe 

părintele profesor dr. Gheorghe Popa, „separarea domeniilor cunoaşterii şi accentuarea unilaterală a unui singur 

domeniu de cercetare conduc, în timp, la grave deformări spirituale, întrucât orizontul ideilor devine mai sărac, 

imaginaţia îşi pierde culorile, sufletul, sensibilitatea, iar omul, cucerit de iluzia unei cunoaşteri sigure, rămâne singur şi 

părăsit de muze şi de har”
15

. Mai mult, rigoarea intelectuală şi preocuparea pentru informaţie şi obiectivitate pe care le 

                                           
15 Narcisa Elena Balaban, Roadele unui dialog onest între Religie şi Ştiinţă, în cotidianul „Lumina”, 9 aprilie 2011, http://ziarullumina.ro/roadele-
unui-dialog-onest-intre-religie-si-tiine-12614.html 

http://ziarullumina.ro/roadele-unui-dialog-onest-intre-religie-si-tiine-12614.html
http://ziarullumina.ro/roadele-unui-dialog-onest-intre-religie-si-tiine-12614.html
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presupune dialogul îi fereşte pe elevi de o înţelegere naivă a unor probleme teologice şi, de ce să nu o recunoaştem, dă 

mai multă autoritate disciplinei. De asemenea, îmbină în mod fericit cele două căi de împlinire a cunoaşterii umane 

identificate de Nae Ionescu, absolut complementare, cu mijloace şi metode diferite de împlinire: cunoaşterea empirică 

şi logică, bazată pe mijloacele ştiinţei şi acţionând exterior asupra omului, şi cunoaşterea mistică prin iubire, bazată pe 

trăirea personală şi acţionând interior asupra persoanei umane. În viziunea filosofului, cele două forme de cunoaştere nu 

se contrapun una alteia, ci întotdeauna se sprijină reciproc, chiar dacă metodologiile lor sunt diferite. Cunoaşterea 

ştiinţifică se dobândeşte prin experiment natural pornind dinspre om spre natură, în timp ce cunoaşterea mistică se 

asimilează prin trăirea unei revelaţii, venind dinspre natură spre om. Opţiunea doar pentru una dintre aceste două căi ale 

cunoaşterii denotă un spirit mediocru şi o personalitate obtuză şi retrogradă, consideră Nae Ionescu, deşi situează 

mistica mai presus de ştiinţă, văzând în ea o desăvârşire a personalităţii pe linia trăirii întregii realităţi existente prin eul 

propriu.
16

 

Aşadar, utilizarea dialogului ştiinţă-religie în cadrul educaţiei religioase este importantă în perspectiva 

dobândirii unui caracter integru şi a întregirii câmpului informaţional pe o scară cât mai largă în formarea unei 

personalităţi culturale complexe, mai bine pregătite pentru viaţă. Această nouă viziune asupra orei de religie corespunde 

întru totul timpului nou, în care suntem invitaţi să intrăm: „Revelatia Sfintei Scripturi, a Bibliei şi a tradiţiei începe tot 

mai mult să se întâlnească cu revelaţiile ştiinţei. Ştiinţa bate astăzi la porţile spiritului (...). Acesta e viitorul ştiinţei. Eu 

aşa cred, şi atunci acesta va fi adevăratul umanism, în sensul că modelul omului nu e un simplu om, cum au încercat 

renascentiştii, ci e Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.”
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
16 Nae Ionescu, (1995), Curs de metafizică, ediție îngrijită de Marin Diaconu, Humanitas, Bucureşti, p. 50 ş.u. 
17 Părintele Constantin Galeriu în Radu Herjeu, (2001), Printre rânduri, Editura S.C.O.P., Bucureşti, p.127. 

Temă de reflecţie:  
„Astăzi, ştiinţa, în domeniile ei fundamentale – fizica şi biologia –, vine în întâmpinarea Revelaţiei, a 

credinţei Bisericii (...). Cad zidurile separării, se întâlnesc acum Revelaţia şi Ştiinţa”  

Părintele Constantin Galeriu, Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele omiletice, Editura 

Anastasia, Bucureşti, 2001, coperta finală. 
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http://ratioetrevelatio.com/en/Blog/27_Crea%C5%A3ie-%C5%9Fi-evolu%C5%A3ie--perspective-contemporane
http://ratioetrevelatio.com/en/Blog/27_Crea%C5%A3ie-%C5%9Fi-evolu%C5%A3ie--perspective-contemporane
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Definirea dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ specific 

disciplinei; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

- Veți identifica obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

- Veţi valorifica în predare dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

- Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, metodologia dialogului ştiinţă-religie, conflict ideatic; 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 1 (30 minute) 

Pornind de la tipologia lui Haught sau cea a lui Barbour cu privire la relaţia ştiinţă-religie, identificaţi în 

programa şcolară o temă şi descrieţi modul în care cele patru puncte de vedere diferite pot influenţa abordarea 

problematicii religioase. Argumentaţi preferinţa pentru un punct de vedere. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 2 (30 minute) 

Identificaţi minim trei aşteptări din perspectiva omul de ştiinţă, respectiv, a teologului din partea dialogului 

ştiinţă-religie. Cum vedeţi concretizate aceste aşteptări în cadrul orei de Religie? Exemplificaţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 3 (15 minute) 

Pornind de la experienţa dumneavoastră la catedră, identificaţi o aparentă neconcordanţă în textul biblic şi 

imaginaţi un posibil dialog între un om de ştiinţă şi un teolog pe tema acestuia. Formulaţi, pentru fiecare dintre cei doi, 

minim 5 argumente. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 4 (15 minute) 

Alegeţi o temă din programa de Religie pentru nivelul la care predaţi şi descrieţi demersul educaţional de 

predare a conţinuturilor din perspectiva dialogului ştiinţă-religie. Evidenţiaţi beneficiile educativ-formative urmărite.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U1_S1 (OL 1 - 2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Definirea dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ specific 

disciplinei; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

 Veți identifica obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Veţi valorifica în predare dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

 Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogul ştiinţă-religie, metodologia dialogului ştiinţă-religie, conflict ideatic; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

 

Aplicația nr.1 - (30 minute) – Completați tabelul următor identificând beneficii și obstacole 

ale utilizării dialogului știință-religie de către profesorul de religie, apoi sugerați modalități 

prin care acesta poate depăși problemele ivite. 

 

(Sugestii pentru formator) 

Indicați trei beneficii 

ale dialogului știință -

religie 

- Profesorul de religie este promotor și participant sincer la 

dialogul știință- religie; 

- Profesorul de religie are folos duhovnicesc în urma acestui 

dialog, atunci când știința și religia sunt în raport de 

colaborare și susținere reciprocă; 

- Dialogul știință-religie deschide noi orizonturi de 

cunoaștere profesorului de religie. 

Indicați trei obstacole 

pe care le întâmpină 

profesorul de religie 

în acest demers 

- Pogramele școlare actuale ridică dificultăți în demersul de 

inițiere și realizare a unui dialog real între știință și religie; 

- Dialogul știință- religie reprezintă pentru profesorul de 

religie o abordare nouă în cercetarea teologică de astăzi; 

- Rapiditatea schimbării în societatea cunoașterii și 

descoperirilor științifice. 

Sugerați trei metode 

prin care profesorul 

de religie poate 

depăși obstacole 

ivite. 

- Profesorul de religie trebuie să își evalueze în mod obiectiv 

formarea sa teologică; 

- Profesorul de religie este dator să se pregătească în 

permanență, să se documenteze, să țină pe cât posibil pasul 

cu descoperirile și răspunsurile științei; 

- Profesorul de religie este dator să afirme și să susțină 

depășirea limitelor cunoașterii omenești prin apelul la 

înțelepciunea dumnezeiască a Creatorului. 

Filip Daniela 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicația 2 

Obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie (30 min)  
Completați enunțurile lacunare de mai jos; totodată adăugați trăsături specifice celor două tipuri de 

cunoaștere, având în vedere complementaritatea celor două tipuri de cunoaștere, întru o viziune 

globală. 

Cunoașterea științifică Cunoașterea religioasă 

-obiectivă, bazată pe experiență, realitatea sa 

fiind de natură.............. 

 

 

- operează cu.............. 

Rezultatul cunoașterii științifice e unul care 

poate fi............și, deci, .............. 

 

 

-  

Întrebările și ipotezele cunoașterii științifice 

pot fi supuse testului................. 

 

 

 

 - izvorăște din nevoia de ..... 

 

 

 

 

 

   

  
Aplicația 3 - Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva 

procesului educativ-formativ specific disciplinei (30 min) 

 Arătați dimensiunea formativă a orei de religie, explicând sintagma pascaliană a omului ca 

„trestie gânditoare”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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ARGHIRE CRISTIANA 
 

Blaise Pascal(1623-1662) 

 
 Filosof francez, cunoscut ca matematician de excepție, 

fizician, inventator, polemist și scriitor. Educat de către tatăl 

său, la vârsta de 16 ani își dovedește precocitatea intelectuală și 

produce un tratat de geometrie, care conține ceea ce va fi 

cunoscută drept „teorema lui Pascal”, publicată în 1640. Mai 

târziu, în colaborare cu Fermat, va contribui la dezvoltarea 

teoriei probabilităților, dar și a calculului infinitezimal.  

 Cu toate acestea, în pofida spiritului său științific, 

Pascal s-a ridicat  împotriva excesului de raționalitate al epocii 

sec. XVII: „două excese: a exclude raţiunea, a nu admite decât 

raţiunea”. Exigenţa raţionalismului de a verifica prin raţiune 

totul el o tratează cu maximum de seriozitate, ajungând, astfel, 

la constatarea că primele principii ale geometriei nu sunt 

demonstrabile, după cum nu sunt nici ordinea şi nici existenţa 

lui Dumnezeu. 

 În Cugetări, lucrare postumă, a lăsta posterității o 

apologie a creștinismului.  

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S1 (on-line) 

Definirea, obiectivele şi metodologia dialogului dintre ştiinţă şi religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Definirea dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Utilitatea integrării în predarea Religiei a acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ specific 

disciplinei; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

 Veți identifica obiectivele şi metodologia specifice dialogului dintre ştiinţă şi religie; 

 Veţi valorifica în predare dialogul dintre ştiinţă şi religie; 

 Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

Dialogul ştiinţă-religie, metodologia dialogului ştiinţă-religie, conflict ideatic; 

http://www.predareareligiei.ro/
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 PROPUNERI APLICAȚII - VERSIUNEA NR. 1 

 

Aplicația nr. 1- ( 25 minute)- Alcătuiți un exercițiu de cuvinte încrucișate, care să cuprindă 

10-15 definiții, aplicabil la clasă, pentru tema ”Dialogul între religie și știință”, clasa a XII-a, 

care să faciliteze rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între știință și 

religie. 

 

Aplicația nr.2- (25 minute) – Pornind de la sintagma, ”dialogul știință-religie”, realizați un 

ciorchine prin intermediul căruia să descoperiți utilitatea integrării în predarea Religiei a 

acestui dialog, din perspectiva procesului educativ-formativ specific disciplinei.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Nume și prenume: Filip Daniela 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică; 

 Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo; 

 Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei; 

 Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume; 

 Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini termenii specifici discursului cosmologic; 

- Veți identifica principalele ipoteze privind existenţa creaţiei; 

- Veţi valorifica în predare diversele modele cosmologice; 

- Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs cosmologic, creaţie, Big Bang, evoluţie, evoluţionism, creaţionism, progresivitate, 

Intelligent Design, adecvarea dintre om şi lume; 
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Putem studia cu 

adevărat 

Universul? 

 

Introducere 

Încă din antichitate, oamenii au avut adesea întrebări legate de existenţa noastră pe acest pământ, angoase cu 

privire la zămislirea lor, la rolul pe care îl aveau, la felul în care toate au apărut şi când, dar şi cum se reflectă universul 

în fiinţa umană. În încercarea de a oferi răspunsuri acestor preocupări, încă din cele mai vechi timpuri se dezvoltă 

cosmologia, iniţial ca ramură a filosofiei (adeseori considerată o subdiviziune a metafizicii). Studiind Universul ca 

totalitate a fenomenelor, această disciplină încearcă să combine într-un cadru coerent speculația metafizică, gândirea 

religioasă și rezultatele științei, abordând probleme referitoare la spațiu, timp, eternitate, necesitate, schimbare și 

contingență. „Cosmologia ne arată un lucru uimitor, anume că omul se naşte într-un univers care poate fi cunoscut. 

Chiar dacă depărtările cosmosului sunt impresionante, chiar dacă structurile lui sunt gigantice, universul poate fi 

explorat. Mişcările şi formare structurilor cosmice, stelele, planetele sau galaxiile, precum şi procesele interne care se 

petrec in interiorul acestora, care duc la formare galaxiilor, la arderea şi moartea stelelor, toate aceste aspecte pot fi 

descrise de legi. Folosind construcţii matematice, raţiunea omenească poate alcătui descrieri suficient de bune pentru 

toate aceste fenomene, fără să fie necesară o călătorie până în vecinătatea acestor realităţi.”
1
 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică 

„Bună lucrare este lumea, iar toate câte vedem în ea, cu înţelepciune şi cu măiestrie sunt făcute!” (Sfântul 

Grigorie de Nazianz, Marele Cuvânt catehetic) 

 

Termenul de cosmologie este de dată relativ recentă, fiind folosit pentru prima dată de Cristian Wolff în 

lucrarea sa „Cosmologie generală”, apărută în anul 1730. Dacă restrângem termenul la perspectiva ştiinţifică, atunci 

cosmologia se ocupă cu „studiul științific modern al originii și structurii Universului bazat pe 

instrumente de felul investigării spectrale a distribuției elementelor în Univers și al 

analizei stării spre roșu asociată Galaxiilor”
2
. Prin mijloace şi abordări proprii, cosmologia 

ştiinţifică priveşte Universul ca totalitate globală ordonată, interogând atât cât este posibil 

realitatea fizică spaţio-temporală pentru a-i determina structura, originea şi evoluţia.  

Descriind ştiinţific fenomenele, cosmologia ştiinţifică s-a concentrat în primul rând asupra 

cauzelor care au determinat desfăşurarea lor, încercând să determine „starea iniţială” a Universului. Datele cosmologice 

actuale conturează o parte importantă din trecutul Universului, sugerând că, în trecutul îndepărtat, întreg Universul, cu 

tot ceea ce vedem astăzi în el, era comprimat, la densităţi inimaginabile, într-un volum foarte mic. Ipotezele 

cosmologiei ştiinţifice conduc la ideea că materia ce alcătuieşte astăzi galaxiile şi stelele era concentrată, împreună cu 

spaţiul şi timpul, într-un punct de dimensiuni mult mai mici decât cele ale unui atom. Deşi rezultatele ştiinţei sunt 

                                           
1 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, p. 115. 
2 Antony Flew (coord.), (1996), Dicționar de filozofie şi logică, Humanitas, Bucureşti, pp. 81-82. 
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spectaculoase, cu cât ştiinţa progresează mai mult, cu atât îşi recunoaşte mai mult limitele în explorarea universului 

fizic, în special cu privire la „începutul spaţiului şi timpului”, „momentul zero al istoriei lumii”.
3
 

Cosmologia patristică are în centru înţelesurile biblice ale Creaţiei, cuprinse în Revelaţia supranaturală şi fixate 

în scrierile vechi- şi nou-testamentare, înţelese însă într-o hermeneutică cuprinzătoare, specifică spaţiului ortodox. 

Limbajul ei are rădăcini în filosofia antică greacă şi în tradiţia iudaică, dar este trecut prin filtrul inspiraţiei 

dumnezeieşti, pentru a surprinde în spirit eclesial caracterul de Taină al Creaţiei şi apofatismul cunoaşterii. Astfel, 

referatul scripturistic privind Creaţia nu se constituie într-atât într-o ipoteză cosmologică, ci este mai degrabă o teologie 

a creației.  

Cosmologia patristică este aşadar mai degrabă o interpretare decât o reprezentare. Părinții Bisericii, și în 

special Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa şi Maxim Mărturisitorul, propun gestul credinței ca gest normativ al 

lecturării teologice a unei creații (în care omul are rolul de micro-cosmos, iar cosmosul, de macro-anthropos) care se 

poate dezvălui căutătorului însetat de înțelegere atât prin revelația biblică cât și prin intermediul cunoștințelor științifice. 

Ea vizează o înțelegere a omului și a cosmosului în legătura lor cu Dumnezeu, accentul punându-se pe semnificare și 

interpretare şi nu pe rigoarea reprezentării (care este de datoria cosmologiei ca știință). Cosmoantropologia apare astfel 

ca o asumare a problematicii omului și a cosmosului în chip unificat, în lumina descoperirii revelate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo 

„Dumnezeu nu este nicăieri pentru cei ce privesc trupeşte, căci e nevăzut. Dar, pentru cei ce înţeleg 

duhovniceşte, este pretutindeni; căci e de faţă, fiind în toate şi în afară de toate.” (Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de 

capete teologice şi practice, Una sută, cap. 1, în „Filocalia“, vol. VI, p. 21.) 

 

Cele mai cunoscute modele de univers propuse de cosmologia ştiinţifică sunt: static, staţionar şi Big-Bang.  

Modelul cosmologic acceptat până la începutul secolului trecut s-a fundamentat pe mecanica lui Newton şi 

legea sa fundamentală privind dinamica, aplicată mecanicii cereşti. Conform acestui model, Universul este infinit în 

spaţiu şi timp, fără de început şi fără de sfârşit, static şi etern, fără devenire, fără nici o ambiţie şi fără nici un scop.  

După ce Albert Einstein formulează teoria generală a relativităţii, ce sugera o expansiune a Universului, el introduce o 

                                           
3 Diac. Sorin Mihalache, (2011), Piatra de încercare a cosmologiei, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 22 ianuarie 2011, 

http://ziarullumina.ro/piatra-de-incercare-a-cosmologiei-16525.html 

Temă de reflecţie:  

,,Dacă există vreo ordine şi stabilitate în cosmos, ele erau, cum ar veni, supraimpuse naturii sale proprii şi 

dăruite lucrurilor create de Duhul Sfânt (al lui Dumnezeu). Duhul este cel care a poruncit şi a legat la un 

loc întreaga Creaţie, contracarând astfel, cum ar veni, tendinţa sa interioară spre dezintegrare.”  

Sfântul Atanasie cel Mare 

http://ziarullumina.ro/piatra-de-incercare-a-cosmologiei-16525.html
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Contrazice modelul 

Big Bang teologia 

ortodoxă? 

constantă, constanta cosmologică, pentru a descrie un Univers static şi etern fără a mai fi necesară existenţa unor 

condiţii iniţiale, enunţând astfel modelul staţionar. 

În anii următori însă, Albert Einstein, Alexandr Friedmann şi George Lemaître (preot romano-catolic) 

elaborează ecuaţii cosmologice ce admiteau un punct de singularitate (momentul zero), în care energia, spaţiul şi timpul 

dispar. Acest punct de singularitate ar sugera, în lectură filosofică, un început, o origine şi o expansiune a Universului. 

Indicaţiile acestea au fost confirmate de astronomul american Edwin Hubble, care, între 1924 şi 1931, pe baza 

măsurătorilor spectrale asupra luminii provenite de la galaxii, constată că galaxiile se îndepărtează de Pământ, dovadă 

incontestabilă a dinamicii şi expansiunii Universului.
4
 Este formulat astfel modelul Big Bang, conform căruia întreg 

universul, stelele şi galaxiile, spaţiul şi timpul au apărut prin explozia unei singularităţi cu dimensiunea de zece 

milioane de miliarde de miliarde de ori mai mică (10
-43s

) decât un atom de hidrogen. Mai mult, din perspectiva 

mecanicii cuantice, Universul ar fi putut apărea din vid, printr-o fluctuaţie a energiei de vacuum, vid cuantic.
5
 Explozia 

Big Bang ar fi avut loc cu vreo 14 miliarde de ani în urmă şi are în vedere un punct cu o densitate infinită de energie, ce 

are o valoare infinită a gravitaţiei şi o curbură infinită a timpului şi spaţiului. Ştiinţa este limitată însă în identificarea 

cauzelor ce au condus la apariţia „punctului” primordial, infinit dens, care a provocat 

Big Bang-ul. Dincolo de limita acestui punct (de 10
-43s

, numită „zidul lui Planck”) 

„teoriile” nu mai pot vedea nimic, nu se mai pot face distincţii de ordin spaţial sau 

temporal. Nu există nici o descriere unanim acceptată care să poată arăta dacă 

spaţiul şi timpul au existat în această primă secvenţă infimă de timp, în universul 

punctiform şi dens indicat de modelul cosmologic.
6
 

Cosmologia patristică propune un singur model pentru a explica Universul, şi anume creaţia ex-nihilo, model 

dezvoltat în spaţiul culturii şi tradiţiei iudeo-creştine începând cu secolul al II-lea. Creaţia ex-nihilo se întemeiază pe 

textul de la Ioan 1, 1 şi 3: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul [...] Toate 

prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” şi Evrei 11, 3: „Prin credinţă înţelegem că s-au întemeiat 

veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd”. Vladimir Lossky indică în sprijinul 

acestui model şi mărturisirea unei femei israelite din textul de la II Macabei 7, 28: „Rogu-te, fiule, ca la cer şi la pământ 

căutând şi văzând toate cele ce sunt într-însele, să cunoşti că din ce n-au fost le-a făcut pe ele Dumnezeu şi pe neamul 

omenesc aşijderea l-a făcut.”  

Principiul creaţiei din nimic nu presupune modelarea unei materii preexistente, fapt susţinut cu tărie de Sfinţii 

nPărinţi. „Dumnezeu a făcut totul din ce nu există, dându-i existenţă [...] încât n-a existat nimic alături de Dumnezeu, ci 

El era singur; nu avea nevoie de nimeni şi nimic. [...] Că cel care e creat are şi trebuinţe, pe când Cel necreat n-are 

trebuinţe de nimic” (Teofil al Antiohiei). De asemenea, nu poate fi confundată crearea lumii subzistentă, contingentă, 

schimbătoare şi coruptibilă, cu naşterea Fiului lui Dumnezeu, din veşnicie.
7
 Expresia „la început”, cu care începe şi 

referatul creaţiei (Facerea 1,1), şi Evanghelia după Ioan indică pe de o parte faptul că materia lumii, spaţiul şi timpul nu 

                                           
4 Diac. Sorin Mihalache, (2013), Ipostaze teologice, filosofice şi ştiinţifice ale temporalităţii, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 13 

octombrie 2013, http://ziarullumina.ro/ipostaze-teologice-filosofice-si-stiinifice-ale-temporalitaii-76036.html 
5 Adrian Lemeni (coord.), (2014), pp. 119-120. 
6 Diac. Sorin Mihalache, (2011), Piatra de încercare a cosmologiei... 
7 Adrian Lemeni (coord.), (2014), pp. 112-113. 

http://ziarullumina.ro/ipostaze-teologice-filosofice-si-stiinifice-ale-temporalitaii-76036.html
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au existenţă de la sine, din veşnicie, ci numai prin dialogul lui Dumnezeu coborât la creatură cu creatura începe „drumul 

ei temporal”, iar pe de altă parte că începutul lumii este pus în legătură cu Logosul divin, căci „numai Cuvântul, 

implicând în El voinţa şi gândirea, poate face să înceapă ceva nou cu adevărat”
8
. 

Referatul privind creaţia ex-nihilo, aşa cum apare el detaliat în cartea Facerea, cap. 1-2 nu este şi nici nu poate 

constitui un referat ştiinţific despre alcătuirea lumii. Deşi există încercări de a suprapune versetele biblice şi datele 

despre originile şi etapele pe care le-a traversat lumea conform modelelor ştiinţifice, acest demers nu este unul sortit 

izbânzii, iar abordarea nu se potriveşte lecturii unui text inspirat. De altfel, Sfinţii Părinţi au recunoscut că taina Creaţiei 

este mai presus decât ei: „Nici un om nu poate spune după vrednicie istoria şi întreaga rânduială a celor şase zile ale 

creaţiei lumii, nici dacă ar avea mii de guri şi mii de limbi; dar nici dacă ar trăi cineva mii de ani, vieţuind în viaţa de 

aici, nici aşa nu va fi în stare să spună ceva vrednic cu privire la creaţie, din pricina covârşitoarei măreţii şi a bogăţiei  

înţelepciunii lui Dumnezeu arătate în aceste şase zile ale creaţiei de care am scris mai înainte.”
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei 

„Tot ce a făcut Dumnezeu îşi are o raţiune şi o legitimitate în existenţă, contribuind la armonia Universului.” 

(Pr. Ioan C. Teşu, (2001), Virtuţile creştine, cărări spre fericirea veşnică, Trinitas, Iaşi, pp. 52-53) 

 

Teoria evoluţiei este una dintre cele mai importante teorii ştiintifice, întrucât încearcă să explice diversitatea 

vieţii pe pământ şi apariţia speciilor, inclusiv apariţia omului. Deşi a avut un impact revoluţionar în toate domeniile 

ştiinţei, nu doar în cel al biologiei, aşa cum s-ar putea crede, teoria evoluţiei este totodată una dintre cele mai puţin 

înţelese ipoteze ştiinţifice, fiind adeseori punctul de plecare al ideologiei despre autonomia universului şi omului. 

În sens general, „a evolua” înseamnă a trece printr-o serie de transformări, prin diferite faze progresive, spre o 

treaptă superioară. Termenul derivat de „evoluție” a căpătat notorietate odată cu formularea viziunii darwiniene asupra 

apariției speciilor tot mai complexe prin transformarea celor mai puțin complexe și culminând cu apariția omului. Unul 

dintre punctele de plecare în dezvoltarea acestei viziuni îl constituie expediţia în jurul lumii (expediţia „Beagle”, 1831-

1836), în urma căreia Charles Darwin a adunat un număr impresionant de date şi mostre privind geologia, fauna şi flora 

locurilor vizitate. Studiul amănunţit al acestora i-au şubrezit încrederea în crearea distinctă a speciilor, căci nu putea 

                                           
8 Pr. Dumitru Stăniloae, nota 11, în Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, I, în col. „Părinţi şi Scriitori 

Bisericeşti”, vol. 41, traducere, introducere şi note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 15. 
9 Teofil al Antiohiei, Trei cărţi către Autolic, Cartea a Doua, XII, în în col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 2, traducere, introducere, note şi 

indice de pr. prof. T. Bodogae, pr. prof. O. Căciulă şi pr. prof. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 304. 

Temă de reflecţie:  

,, Cunoaşterea ştiinţifică este un corp de enunţuri de diferite grade de certitudine – unele destul de nesigure, 

unele aproape sigure, nici unele absolut sigure.”  

Richard Feynman, Şase lecţii uşoare, Humanitas, Bucureşti, 2010. 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 6/11 
 

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 

Este oportună 

eliminarea teoriei 

evoluţiei din 

manualele şcolare? 

înţelege compatibilitatea dintre perfecţiunea Creatorului ilustrată prin crearea fiecărei specii în parte şi unele 

imperfecţiuni constatate în adaptarea acestora la diferite condiţii de mediu şi viaţă. Şi dispariţia unor specii, prin 

neadaptare, sau existenţa unor organe lipsite de funcţii (pe care le considera vestigii ale unor funcţii pierdute) îi ridicau 

semne de întrebare.
10

 În plus, contextul ideologic în care a trăit – promovarea competitivităţii în orice domeniu al vieţii: 

natural, social, politic, economic – l-a influenţat pe Darwin în scrierea operei sale celei mai importante: Originea 

speciilor prin selecţie naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existenţă (1859). Evoluţionismul 

darwinist afirmă ipoteza selecţiei naturale ca un principiu creator în lumea vegetală, animală şi umană; astfel, 

fundamentează descendenţa comună a tuturor speciilor dintr-o formă originară de viaţă, prin mecanismul selecţiei 

naturale. Darwin nu a încercat să exprime în mod evident excluderea totală a Creatorului, arătându-se rezervat faţă de 

generalizările de tip filosofic. El era mai degrabă preocupat de consacrarea de tip ştiinţific a rezultatelor cercetării sale. 

În secolul al XX-lea, darwinismul clasic a fost convertit în aşa-numita teorie sintetică a evoluţiei, prin folosirea 

rezultatelor geneticii, macroevoluţia analizată de Darwin fiind pusă în relaţie cu microevoluţia studiată de geneticieni. 

Gradualismul şi selecţia naturală sunt asociate, determinând perspectiva conform căreia există o continuitate între 

specii, iar transformările au loc în perioade lungi de timp.
11

 Permanenţa şi transformarea 

fiinţelor vii se explică atât prin constanta patrimoniului genetic transmis la 

reproducere, cât şi prin mutaţiile aleatorii şi continue genetice datorate selecţiei 

naturale. Evoluţionismul darwinist a depăşit graniţele unei teorii ştiinţifice, dând 

naştere unor ideologii ateiste, precum darwinismul social, eugenismul, umanismul 

evoluţionist sau ateismul evoluţionist ce proclamă autonomia creaţiei faţă de Dumnezeu.  

Mişcarea creaţionistă apare ca răspuns la teoria evoluţionistă. Polemica evoluţionism-creaţionism s-a dezvoltat 

îndeosebi într-un spaţiu al credinţei creştine specific mediului occidental (spaţiul american, dominat de mentalitatea 

protestantă şi neoprotestantă).
12

 Creaţionismul nu reprezintă însă teologia creaţiei, după cum nici evoluţionismul nu este 

totuna cu evoluţia (înţeleasă ca o dinamică ce exprimă reciprocitatea dintre Creator şi creaţie). Atât creaţionismul cât şi 

evoluţionismul reprezintă expresii radicale ale unei înţelegeri ideologizate referitoare la taina lumii, concepţii 

unilaterale şi reducţioniste. Creaţionismul se manifestă sub forma a două tendinţe: fundamentalismul, care refuză şi 

contestă din principiu demersul ştiinţific, considerând că acesta legitimează, prin poziţiile sale ireconciliabile cu 

prezenţa lui Dumnezeu, ateismul şi agnosticismul; şi creaţionismului ştiinţific, care promovează o interpretare literală a 

Sfintei Scripturi şi încearcă să argumenteze ştiinţific credinţa în Dumnezeu ca Făcător al lumii, căutând concordanţe 

(forţate) între tezele ştiinţifice şi versetele biblice. 

Din perspectivă teologică, referatul biblic despre creație – Facerea, cap. 1 şi 2 – prezintă devenirea creației 

printr-o gradare, printr-o evoluție, fără ca prin aceasta să înțeleagă „transformismul” lui Darwin sau Lamarck (cel care 

afirmă evoluția în sens de apariție prin „transformare” din specii mai puțin complexe în altele mai complexe, doctrină 

numită transformism sau evoluționism). Prin succesiunea evenimentelor, acest referat surprinde prezenţa lui Dumnezeu 

lucrător (negată de evoluţionismul naturalist) şi proniator (negată de evoluţionismul transformist) în istorie, însă cheia 

                                           
10 Adrian Lemeni (coord.), (2014), pp. 194-195. 
11 Ibidem, pp. 198-199. 
12 Ibidem, p. 213. 
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Este Designerul 

inteligent un alt nume 

pentru Dumnezeu? 

de lectură a realităţii trebuie să fie una teonomă şi nu autonomă., întrucât textul nu îşi propune să ofere o reprezentare 

ştiinţifică a începuturilor lumii. Apologetica ortodoxă afirmă deopotrivă evoluția (în sens de gradare a venirii la ființă a 

plantelor și animalelor de la simplu către complex, văzând totodată în apariția omului un gest creator cu totul special din 

partea lui Dumnezeu – Facerea 1, 26-27), creația (Dumnezeu este cauza existenței lumii, în calitate de Creator) şi 

progresivitatea creaţiei (Dumnezeu a creat întâi lumea nevăzută, apoi lumea văzută, cu materia ei amorfă, iar la urmă 

materia vie, culminând cu cea mai complexă formă de viaţă – omul). Progresivitatea creaţiei se vede şi prin aceea că 

pământul şi cerul, materia şi apa poartă în ele potenţe sădite de Creator, participând astfel la creaţie, însă numai auzul 

poruncii Cuvântului ziditor („Nu stă scris: «Dumnezeu a făcut iarba», ci «Să dea pământul din sine verdeaţă»”).
13

 

Din acest motiv, Apologetica ortodoxă cultivă ancorarea în Duhul Tradiţiei Bisericii în ceea ce priveşte 

înţelegerea Creaţiei, evitând atât creaţionismul ştiinţific, cât şi evoluţionismul teist, ce încearcă să elaboreze 

demonstraţii ştiinţifice pentru a demonstra Adevărul religios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume 

„Spre Dumnezeu toate se întorc şi toate Îl doresc. Cele ce au minte şi raţiune, căutându-L prin cunoaştere; cele 

sensibile, prin sensibilitate, prin mişcarea firească a instinctului de viaţă, iar cele fără viaţă şi care nu au decât fiinţă, 

prin aptitudinea lor de a participa la existenţă.” (Sfântul Dionisie Areopagitul) 

 

În ultimele decenii s-a conturat un nou model ca alternativă ştiinţifică la evoluţionism, şi anume mişcarea 

proiectului inteligent (Intelligent Design), anunţată prin lucrarea Taina originii vieţii (1984), scrisă de Thaxton, Bradley 

şi Olsen. Modelul Intelligent Design presupune că anumite caracteristici ale Universului și ale vieții sunt cel mai bine 

explicate prin existența unei cauze inteligente, supraumane, și nu prin procese nedirijate, așa cum ar fi selecția naturală, 

conform Discovery Institute din Statele Unite în cadrul căruia s-a dezvoltat acest model. Complexitatea aproape 

inexplicabilă a lumii a fost denumită Intelligent Design. În formularea acestui model cercetătorii au avut în vedere 

ordinea excepţională de la nivel macro-cosmic (universul) până la nivel micro-cosmic (atomul) ce trădează existenţa 

unui Mare Designer, care prin inteligenţa Sa a planificat şi realizat toate ale lumii.  

Modelul Intelligent Design promovează trei idei de referinţă: complexitatea ireductibilă, informaţia complexă 

specificată şi principiul antropic. În lucrarea Cutia neagră a lui Darwin (1996), biochimistul Michael Behe foloseşte 

conceptul de „complexitate ireductibilă” pentru a descrie un sistem compus din mai multe părţi interconectate, care 

                                           
13 Ibidem, pp. 186-188. 

Temă de reflecţie:  

„Pe măsură ce privim în univers şi identificăm multele accidente de fizică şi astronomie care au lucrat în 

beneficiul nostru aproape pare că universul trebuie ca, într-un anumit sens, să fi ştiut că noi venim.” 

John Wheeler, laureat al premiului Nobel pentru fizică 
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interacţionează între ele fără cusur, contribuind la realizarea funcţiei ansamblului, în asemenea măsură încât 

îndepărtarea oricăreia dintre componente face ca sistemul să înceteze de a mai funcţiona. Cu alte cuvinte, un sistem e 

exact atât de complex cât e nevoie, fără nimic în plus, este perfect în complexitatea lui. O astfel de perfecţiune realizată 

cu minimum de mjloace nu ar putea fi rodul unui proces desfăşurat natural, la întâmplare, ci doar al unui proces ghidat 

conştient, al unei deveniri conduse intenţionat pe această cale. În ceea ce priveşte „informaţia complexă specificată”, 

conceptul îi aparţine matematicianului William Dembski, denumind acea informaţie care nu poate fi consecinţa 

întâmplării. Ea are o probabilitate mai mică de 1:10^{150} de a se adeveri prin hazardul natural. Matematicianul 

consideră că aceasta este bariera universală a probabilităţii. Principiul antropic se referă la reglajul fin al constantelor 

universale ale naturii, care sunt atât de bine reglate încât fac posibilă viaţa. Reglajul fin al constantelor naturii cuprinde 

cele patru constante fizice universale: gravitaţia, electromagnetismul, forţa nucleară tare şi slabă, şi alţi parametri care 

sunt foarte importanţi pentru apariţia universului, cum este constanta cosmologică. Orice modificare a acestor parametri 

ar conduce la schimbări atât de dramatice în univers încât multe elemente chimice dar şi caracteristici ale universului nu 

ar mai putea exista.  

Trebuie menţionat faptul că modelul Intelligent Design nu trebuie confundat cu creaţionismul biblic, întrucât 

propune o distincţie între cauzele naturale (asupra cărora se poate aplica mecanismul explicativ al selecţiei naturale) şi 

cauzele inteligente, ce presupun existenţa unui reper transcendent (care nu este în mod obligatoriu un Dumnezeu 

personal). 

Pentru fiecare dintre cele trei idei de referinţă evoluţioniştii aduc contra-argumente, ei considerând acest model 

o pseudo-ştiinţă. Complexităţii ireductibile i se răspunde de către evoluţionişti prin conceptul de complexitate prin 

scădere sau reducere, în cadrul căreia selecţia naturală funcţionează drept funcţie reglatoare şi stabilizatoare. Opozanţii 

conceptului de informaţie complexă specificată spun că filtrul explicativ al lui Dembski este eliminativ, adică elimină 

regularitatea şi hazardul ca să explice designul inteligent, iar principiul antropic este respins întrucât nu poate fi verificat 

ştiinţific. Evident, fiecare dintre argumente şi contraargumente are punctele sale vulnerabile. 

Concepţia despre Creaţie şi raţionalitatea acesteia, rezumată de Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii răsăritene, se 

fundamentează pe adevărurile scripturistice revelate şi pe dogmele formulate de Biserică şi explicitate într-o manieră 

duhovnicească. Dumnezeu creează lumea de la început printr-o conlucrare între persoanele Sfintei Treimi. Astfel, 

potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi, lumea nu este o apariţie întâmplătoare, nici rezultatul autoconstrucţiei 

materiei, iar începutul lumii este pus în legătură cu Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu, Raţiunea divină. În acest sens 

putem vorbi despre o autentică teologie a lumii sau a creaţiei
14

, în cadrul căreia, afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul, 

raţiunea omenească poate să sesizeze raţionalitatea lumii, pentru că lumea şi omul sunt creaţii ale unui Autor unic, bun 

şi iubitor, înzestrat cu Raţiune divină. „Omul, în calitate de fiinţă înzestrată cu spirit şi capabilă să acţioneze liber, este 

replica creată a lui Dumnezeu”
15

; omul şi lumea au, prin intermediul subiectului uman, posibilitatea alternativei: 

evoluţia în conformitate cu voia lui Dumnezeu, spre îndumnezeire, sau înstrăinarea lor continuă, până la întunecarea 

raţiunilor dumnezeieşti pe care le poartă. Există o compatibilitate extraordinară între aspectele sensibile ale creaţiei şi 

simţurile omului, între raţionalitatea lumii şi raţiunea umană. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu raţiune pentru a lectura 

                                           
14 Ibidem, p. 114. 
15 Pr. Dr. Vasile Răducă, (1996), Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa, EIBMBOR, Bucureşti, p. 78. 
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creaţia, pentru a sesiza armoniile ei, pentru ca prin întâlnirea lui cu creaţia să înţeleagă lumea şi viaţa lui în ea, 

conştientă de sine şi de ea, ca daruri ale Sale. 

Cosmologia demonstrează o anumită compatibilitate între raţiunea omului şi raţionalitatea lumii, o adecvare 

între instrumentarul matematic construit de om la corpurile şi dinamica lumii fizice. Această adecvare permite pe de o 

parte ştiinţei să descrie cu multă precizie structurile cosmice folosind formule matematice şi să evidenţieze raţionalitatea 

lumii create, iar omului să sesizeze raţiunile lucrurilor în lumea sensibilă. De asemenea, există o adecvare a materiei 

lumii la proiectele inginereşti ale omului, explorarea cosmosului fiind posibilă doar în acest context. De adecvare 

vorbim şi în cazul mediului înconjurător, care este adaptat la viaţa omului, asigurându-i resursele necesare întreţinerii 

vieţii. Nu în ultimul rând, există o adecvare între lumea fizică şi simţurile omului, trupul fiind înzestrat cu simţuri 

adecvate lumii în care ne naştem. Sfântul Maxim Mărturisitorul sintetizează această situaţie extraordinară: „în fiecare 

clipă de viaţă, în alcătuirea lui minunată, trup şi suflet, (omul) adună, prin simţuri, aspectele sensibile ale lumii, fiind 

capabil să desprindă din ele înţelesuri inteligibile pentru minte. În felul acesta, lumea sensibilă intră în om, prin 

înţelesurile pe care el le adună în minte.”
16

 

Concluzionând, tot ceea ce furnizează cosmologia ca date poate fi receptat în forma unor aspecte ale 

raţionalităţii lumii şi constituie un veritabil material doxologic, aşa cum afirmă şi Psalmistul: „Cât s-au mărit lucrurile 

Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.” (Psalmul 103, 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (5 minute) 

Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie 

„Lucrul cel mai de neînţeles din lume este că lumea poate fi înţeleasă.” (Albert Einstein) 

 

Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie nu este o misiune uşoară, în primul rând datorită 

complexităţii conţinuturilor. Unele dintre criticile aduse orei de Religie vizează şi abordarea aşa-ziselor teme de graniţă 

(mai ales a celor aflate la graniţa ştiinţei), uneori într-un mod simplificator şi unidirecţional. Din acest motiv, integrarea 

unui discurs cosmologic coerent, bine argumentat, deontologic, respectând particularităţile de vârstă şi principiile 

                                           
16 Adrian Lemeni (coord.), (2014), pp. 116-117. 

Temă de reflecţie:  

Omul poate lectura şi înţelege raţionalitatea lumii pentru că lumea şi omul sunt creaţii ale unui Autor unic. 

Simţurile omului sunt compatibile cu partea sensibilă a lumii, iar raţiunea sa cu raţionalitatea lumii. 

Materia lumii a fost creată de Dumnezeu şi pusă la dispoziţia omului, pentru a fi explorată şi folosită ca 

atelier pentru creaţiile sale inginereşti. 

Prin ordinea, frumuseţea şi raţionalitatea ei, lumea are pentru om şi un rol doxologic, căci îl dezvăluie pe 

Creatorul ei. 
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didactice, utilizând metode clasice în tandem cu cele activ-participative, în ora de Religie nu poate avea decât efecte 

benefice pentru toţi factorii implicaţi în actul educaţional (profesori şi elevi şi, de ce nu, părinţi şi membri ai 

comunităţii). Unul dintre acestea este împlinirea unui mult dorit deziderat, deschiderea spre interdisciplinaritate: a 

profesorului de Religie – prin invitarea colegilor ce predau discipline implicate (biologie, fizică, chimie, geografie); a 

elevilor – prin provocări adresate lor (cercetarea în echipă şi studiul individual al unei teme); a părinţilor sau altor 

persoane – prin participarea la o oră din care ar putea afla şi ei mai mult (şi mai autentic) despre ce se „face” de fapt la 

ora de Religie. 

Un alt beneficiu îl reprezintă autoritatea pedagogică (şi de ce nu, credibilitatea) a profesorului de Religie în faţa 

elevilor. Cu siguranţă temeinica pregătire pentru predarea discursului cosmologic, singur sau împreună cu alţi profesori, 

va spori capitalul de încredere cu care este învestit de către elevi. 

Nici atractivitatea temei pentru elevi nu este de neglijat, având în vedere interesul crescut al noii generaţii 

pentru ultimele tendinţe şi descoperiri, chiar şi în domeniul ştiinţific. 

Deloc lipsită de importanţă este însă latura spirituală, căci un discurs cosmologic în duhul Apologeticii 

Ortodoxe va deschide şi mai mult sufletul copiilor spre Dumnezeu, spre înţelegerea Tainei Creaţiei, spre înţelegerea 

raţionalităţii creatului şi necreatului, spre aflarea răspunsului la întrebările Cine suntem? De ce suntem? De unde venim? 

Unde trebuie să ajungem? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temă de reflecţie:  

„Îţi mulţumesc Dumnezeul meu şi Creatorul nostru pentru că m-ai lăsat să văd frumuseţea creaţiei Tale şi 

să mă bucur de lucrările mâinilor Tale. Iată, eu am împlinit lucrarea la care m-am simţit chemat […] am 

arătat oamenilor splendoarea operelor Tale, în măsura în care spiritul meu a reuşit să le înţeleagă.” 

Johannes Kepler, Harmonice Mundi 
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Investeşte în oameni! 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică; 

 Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo; 

 Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei; 

 Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume; 

 Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini termenii specifici discursului cosmologic; 

- Veți identifica principalele ipoteze privind existenţa creaţiei; 

- Veţi valorifica în predare diversele modele cosmologice; 

- Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs cosmologic, creaţie, Big Bang, evoluţie, evoluţionism, creaţionism, progresivitate, 

Intelligent Design, adecvarea dintre om şi lume; 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 1 (15 minute) 

Identificaţi, folosind diferite surse de informare, oameni de ştiinţă, filosofi şi teologi (minim trei din fiecare 

categorie) cu preocupări în sfera cosmologiei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

APLICAŢIA 2 (30 minute) 

Identificaţi puncte de convergenţă şi divergenţă între cele două modele cosmologice actuale, modelul Big 

Bang şi modelul Creaţiei ex-nihilo. Ce dificultăţi apar în contextul suprapunerii celor două modele, prin „încreştinarea 

modelului Big Bang”? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 3 (15 minute) 

Analizaţi într-un tabel comparativ teoria darwinistă a evoluţiei şi progresivitatea creaţiei în viziunea Sfinţilor 

Părinţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (15 minute) 

Identificaţi în două coloane punctele tari şi punctele slabe ale modelului Intelligent Design. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 5 (15 minute) 

 

Realizaţi analiza SWOT (S - puncte tari, W – puncte slabe, O – oportunităţi, T - ameninţări) cu privire la 

integrarea discursului cosmologic la ora de Religie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S1 (OL 1 - 3) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică; 

 Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo; 

 Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei; 

 Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume; 

 Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini termenii specifici discursului cosmologic; 

 Veți identifica principalele ipoteze privind existenţa creaţiei; 

 Veţi valorifica în predare diversele modele cosmologice; 

 Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

Discurs cosmologic, creaţie, Big Bang, evoluţie, evoluţionism, creaţionism, progresivitate, 

Intelligent Design, adecvarea dintre om şi lume; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

 

 

Aplicația nr. 1 (35 minute) – Identificați strategii prin care profesorii de religie, în special cei 

debutanți,să poată aborda cu mai multă ușurință teme privind dialogul dintre știință și religie. 

 

(Obs. Se poate folosi ca metode: brainstorming-ul sau explozia stelară.) 

Ideile pot fi trecute sub formă de ciorchine, tabel, etc. 

Sugestii de răspunsuri: 

- Cursuri de interdisciplinaritate în toți anii de facultate; 

- Utilizarea de metode activ-participative; 

- Profesorul de religie este dator să se pregătească în permanență, să se documenteze, să țină 

pe cât posibil pasul cu descoperirile și răspunsurile științei; 

- Profesorul de religie este dator să afirme și să susțină depășirea limitelor cunoașterii 

omenești prin apelul la înțelepciunea dumnezeiască a Creatorului. 

 

 

 

Aplicația nr. 2 – (55 minute).  Pornind de la exemplul dat, realizați un proiect didactic pentru o 

lecție de recapitulare de cunoștințe, privind tema: ”Dialogul dintre credință și știință”- clasa a 

XII-a, utilizând alte strategii didactice în vederea evaluarii cunoștințelor predate. 

 

După ce profesorul va propune elevilor o schemă de recapitulare, poate utiliza ca 

metodă de lucru masa rotundă, controversa academică sau  ”Explozia stelară”- 

(Starbursting). 

Exemplu – Metoda ”Explozia stelară”- (Starbursting). 

    Profesorul  va scrie pe o foaie de flipchardt sintagma ”Originea vieții”, apoi va înșira cât mai 

multe întrebări care au legătură cu ea:  Cum a apărut viața? , Ce spune religia? În câte zile a 

făcut Dumnezeu lumea?, Ce a făcut Dumnezeu în fiecare zi a creației?, Care este motivul 

creației?,  Dar scopul creației?, Ce spune știința privind apariția vieții pe pământ?, Care sunt 

teoriile științifice privind originea vieții?, Ce spune deismul?, Ce spune Panteismul?, Ce spune 

evoluționismul?, Ce presupune modelul Intelligent Design? De ce este necesar un dialog între 

credință și religie?, care sunt cauzele conflictului dintre credință și religie? Cum pot fi eliminate 

aceste cauze? 
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    Lista cu întrebări inițiale poate genera altele, neașteptate, care cer și o mai mare concentrare. 

    Scopul metodei este de a obține cât mai multe întrebări și astfel cât mai multe conexiuni între 

concepte, apartinând mai multor discipline de studiu ( religie, fizică, biologie, psihologie), fiind 

una dintre strategiile de stimulare a creativității individuale și de grup. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

Originea 
vieții 

Ce este viața? 

Ce spune 
știința privind 
originea vieții? 

 De ce este 
necesar 

dialogul dintre 
știință și 
religie? 

Ce spune 
religia privind 
originea vieții? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line 1) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică; 

 Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo; 

 Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei; 

 Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume; 

 Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini termenii specifici discursului cosmologic; 

- Veți identifica principalele ipoteze privind existenţa creaţiei; 

- Veţi valorifica în predare diversele modele cosmologice; 

- Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi 

religie; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs cosmologic, creaţie, Big Bang, evoluţie, evoluţionism, creaţionism, progresivitate, 

Intelligent Design, adecvarea dintre om şi lume; 
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Propuneri aplicaţii 

 

 

Aplicaţia 1: 

 Având în vedere unitatea de învăţare Creștinismul și provocările lumii contemporane: Dialogul 

dintre știinţă și credinţă (clasa a XII-a), realizaţi o prezentare a modelului cosmologic Big-Bang şi a 

perspectivei patristice privind referatul Genezei, evidenţiind atât distincţiile necesare cât şi 

premisele favorabile dialogului dintre ştiinţă şi teologie. 

 Timp: 40’ 

 

Repere bibliografice: 

 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea I, PSB17, Ed. IBMBOR, București, 1986; 

 Ierom. Serafim Rose, Cartea facerii, crearea lumii, omul începuturilor, Ed. Sofia, București, 2011; 

 Adrian Lemeni, Sensul eshatologic al creaţiei, Ed. ASAB, București, 2007, p 281-329; 

 Alexei Nesteruk, Universul în comuniune,Către o sinteză neopatristică a teologiei și știinţei, Ed. 

Curtea veche, București, 2009, p.326-395; 

 Jean Guitton, Dumnezeu și știinţa, Ed. Harisma, București, 1992,p. 27-37. 

 

Aplicaţia 2: 

   Cosmologia ştiinţifică contemporană afirmă existenţa unei singularităţi iniţiale, însă nu poate 

emite un principiu despre ceea ce este această singularitate iniţială. Structura universului vizibil este 

o extindere a condiţiilor dintr-o anumită vecinătate a  singularităţii iniţiale.  

Unul din marii cosmologi contemporani
1
 afirmă că originea universului nu poate fi cercetată 

ştiinţific deoarece legile matematicii şi ale fizicii nu mai sunt aplicabile singularităţii înseşi. 

 

Cerinţe:  
1. Identificaţi cadrele favorabile dialogului dintre cele două domenii de cunoaştere: ştiinţa și 

teologia. 

2. Prezentaţi o strategie didactică prin care ar putea fi valorificat acest dialog  din perspectiva  

elevilor? 

3. Expuneţi 2-3 achiziţii vizate la nivel cognitiv şi –n sfera valorilor şi atitudinilor  elevilor  ca 

urmare a abordării interdisciplinare a temei referitoare la originea universului;  

Timp: 35 min. 

 

Aplicaţie 3: 

Expuneţi 3-5 consecinţe ale interpretării referatului biblic la Cartea Facerii într-o cheie ştiinţifică. 

 Se va avea în vedere identificarea  competenţelor specifice cunoaşterii ştiinţifice, teologice . 

Evidenţierea riscului unor acomodări forţate între cele două domenii de cunoaştere. 

Timp: 15 min.’ 

 

                                       
 

                                                 
1
 John Barrow, Originea universului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p.144 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S1 (on-line) 

Terminologia proprie discursului cosmologic la ora de Religie 

(60 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică; 

 Modelul Big Bang şi Creaţia ex nihilo; 

 Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei; 

 Modelul Intelligent Design şi adecvarea dintre om şi lume; 

 Integrarea discursului cosmologic la ora de Religie; 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini termenii specifici discursului cosmologic; 

 Veți identifica principalele ipoteze privind existenţa creaţiei; 

 Veţi valorifica în predare diversele modele cosmologice; 

 Veți facilita rezolvarea de către elevi a aspectelor aparent contradictorii între ştiinţă şi religie; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Discurs cosmologic, creaţie, Big Bang, evoluţie, evoluţionism, creaţionism, progresivitate, 

Intelligent Design, adecvarea dintre om şi lume; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.1 - (20 min).  

Completați tabelul de mai jos, folosindu-vă de cunoștințele pe care le dețineți, dar și de texte 

suport, cu informații privind atât cauzele conflictului dintre știință și religie, cât și dialogul 

între știință și religie azi. (Obs. Poate fi aplicată la clasa a XII-a, la tema:”Dialogul între 

știință și religie”) 

 

Cauzele conflictului dintre știință și 

religie, cât și dialogul între știință și 

credință azi 

Dialogul între știință și credință azi 

-Știința încearcă să cunoască originea 

lumii, a vieții, a proceselor care stau la 

baza ei numai prin intermediul cercetării 

și al rațiunii, spre deosebire de religie, 

care are la bază credința în cuvintele lui 

Dumnezeu, a Revelației. 

-Ideologii precum marxismul și 

materialismul științific au avut un  rol 

majo în privința decreștinării și ateizării 

societății și culturii moderne, atrăgând 

adepți din rândul scriitorilor, filosofilor, 

oamenilor de știință, pe care i-au pus în 

slujba creării unei false dogme. 

-Concepția potrivit căreia știința are mai 

multă siguranță decât religia; 

-Numeroasele teze cosmogonice (deism, 

ateism, evoluționism), care au încercat să 

opună știința religiei. 

Între știință și credință este necesar să 

existe un raport de armonie, din mai 

multe considerente: 

-Știința și credința ne descoperă împreună 

semnificația și scopul universului, știința 

prin cercetare și analiză, iar credința pe 

baza Revelației divine. 

-Prin noile descoperiri, știința poate întări 

credința. 

-Doar dialogul dintre știință și credință va 

crea posibilitatea înțelegerii a ceea ce 

anume desfigurează natura înconjurătoare 

și pe om și ce anime transfigurează și dă 

viață deplină. 

-Fără o raportare clară la Dumnezeu, 

știința nu va fi niciodată deplină, fapt 

înțeles de adevărații cercetători. 
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Aplicația nr.2 (20 min)  

- Un prieten încearcă să te convingă că, așa cum afirma și Darwin, că toate speciile descind 

dintr-o formă originară de viață, prin mecanismul selecției naturale. Notează câteva 

argumente pe care le-ai prezenta în favoarea creației lumii, așa cum reiese aceasta  din Sfânta 

Scriptură. 

(Filip Daniela)  
        

 

 

 

Aplicația nr.3 –  

Cosmologia ştiinţifică şi cosmologia patristică (20 min)  

În privința cosmologiei, viziunile științifică, filosofică și religioasă diferă, dar se și întâlnesc într-

un punct. Analizând situațiile de mai jos, completați tabelul indicat cu asemănări și deosebiri.  

 

cosmologia 

începe cosmologia o dată cu filosofia sau mai degrabă este cosmologia un domeniu recent, 

provenind din știința modernă? 

cosmologie filosofică cosmologie științifică 
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- de la Platon la Kant și de la Newton la Reichenbach, aproape 

fiecare filosof, indiferent de școală și orientare, a avut ceva de 

spus despre temele fundamentale ale cosmologiei filosofice 

(spațiu, timp, legile naturii, originea universului, natura 

materiei, omogenitatea și izotropia Universului etc.). 

- filosofii greci structurau Universul în conformitate cu 

noţiunile de ordine, de echilibru, de unitate. În viziunea lor 

noţiunea de Univers este diferită de noţiunea de Kosmos prin 

faptul că prima se referă la totalitatea lucrurilor cunoscute şi 

necunoscute, iar a doua vine şi le înglobează pe acestea în 

noţiunea de frumos. 

 

-Aristotel observând 

umbra circulară a 

Pământului pe Lună în 

timpului unei eclipse a 

dedus că Pământul 

este rotund. La numai 

un secol după aceea 

Eratostene a 

determinat primul 

circumferinţa planetei 

noastre după o metoda 

folosită şi astăzi 

- în 1755, Kant a susţinut că iniţial a existat un haos, în care, pe 

baza forţelor de atracţie şi repulsie, au apărut centre de 

condensare unde s-au format planetele. Dispunerea lor în spaţiu 

la distanţe inegale de Soare a fost posibilă datorită forţei 

centrifuge. 

 

 

 - la 1600 se 

vorbea despre un 

univers mărginit, 

sferic și foarte 

ordonat, format di

n sfere 

concentrice și având în centru Pământul. 

Imaginea provine dintr-un manual 

introductiv de astronomie și cosmografie 

publicat în 1570 în Anglia (William 

Cunningham, The Cosmographical Glasse) 

-astăzi, paradigma științifică este dominată 

de cele trei modele cosmologice: modelele 

static, staționar şi Big-Bang. 

 

Cosmologia patristică 

„La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Fc 1, 1) 

Gândirea patristică privind cosmologia are în centru înţelesurile biblice ale Creaţiei, aşa cum sunt 

acestea fixate în scrierile nou şi vechi testamentare, înţelese din perspectiva cuprinzătoare, specifică 

spaţiului ortodox, în care Revelaţia este exprimată  atât printr-un limbaj ce are  rădăcini în filosofia 

antică greacă şi în tradiţia iudaică, cât şi prin numeroase aporii, paradoxuri şi antinomii, într-un 

spirit eclesial care recunoaşte caracterul de Taină al Creaţiei, cu toate aspectele apofatice ce decurg 
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de aici. Toate acestea scot la iveală resurse noi, semnificative, de deschidere şi dialog între teologia 

ortodoxă, filosofie şi cosmologia recentă.  

cosmologia filosofică cosmologia științifică 

 

asemănări  1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

deosebiri 1. 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

Aplicația nr. 4 –  

Evoluţia şi evoluţionismul, creaţionismul şi progresivitatea creaţiei (30 min)  

  

Imaginați-vă într-un registru metadiscursiv, printr-un exercițiu de creative writing, că sunteți, pe 

rând, doi competitori într-un concurs numit „Crearea Lumii”, asumându-vă, pe rând, ipostaza celor 

doi finaliști ai concursului, care se numesc Creaționism și Evoluționism. Descrieți într-un text de 

max 300 de cuvinte (aprox. o pagină A4), cum ați concepe Lumea, adecvând limbajul nivelului, 

cunoștințelor și preocupărilor elevilor la care predați (gimnaziu/liceu). 

 Aplicație Modelul Intelligent Design  

Completați următoarele enunțuri lacunare:  

 a. Creaţia lumii presupune existenţa unui Dumnezeu............... care a făcut şi susţine lumea, 

conducând-o spre sensul ei ultim 

 b. Disputa creaţionism-evoluţionism poartă amprenta unei înţelegeri .............a creaţiei 

 c.Teoria Intelligent Design afirmă că anumite caracteristici ale Universului și ale ființelor vii 

sunt explicate mai bine printr-o cauză ............... și nu printr-un proces ........ . 

 d. Modelul Intelligent Design se referă atât la un proiect științific de cercetare, cât și la o 

comunitate de oameni de știință, filosofi, și alți cercetători, ce caută dovezi ale ...........în ............ . 
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 e. Teoria Intelligent Design ...este aceeași cu teoria Creaționistă, care se bazează  pe textul 

religios și încearcă să îl .......cu știința.  

  

Soluții pentru formator: a. Creator 

 b. Ideologizate 

 c. inteligentă / nedirijat  

 d. design-ului/ natură 

 e. nu/ reconcilieze 

 (Arghire Cristiana) 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-

religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 
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Introducere 

 

De aproape un secol, ştiinţa a depăşit graniţa lumii sensibile, pătrunzând în 

microcosmos. Din datele acestui nou spaţiu explorat, au răsărit afirmaţii care forţează 

regândirea întregului proiect ştiinţific al omenirii şi al metafizicilor întemeiate pe puterea 

raţiunii omeneşti. O serie de rezultate din câmpul hermeneuticii şi fenomenologiei s-au 

adăugat acestui val de contestaţii, punând în discuţie pretenţiile omeneşti de a cuprinde 

întreaga viaţă şi lume, spaţiul credinţei şi al Revelaţiei, cu puterile raţiunii. Însă, în felul acesta, 

dezbaterile dintre metafizică şi ştiinţe au ajuns în preajma teologiei. 

 

Noțiuni teoretice (20 minute) 

Cosmologia științifică 

 

 

  
 

Trăiește-ți viața ca și cum fiecare faptă a ta ar deveni lege universală. (Immanuel Kant) 

Milne, Whitrow şi Walker formulează prima teorie cosmologică, lor datorându-se şi 

expresia principiu cosmologic. Importantă a fost construirea unui model cosmologic bazat pe 

deducţii ce depăşesc sfera măsurabilului. Milne declara că îi este imposibil să separe 

cosmologia de teologie, şi fiind un fizician, dar şi un credincios „cred cu cea mai mare fervoare 

că universul a fost creat de un Dumnezeu atotputernic... Cercetătorul care lasă la o pare pe 

Dumnezeu, adică raţiunea de a fi a universului, este lamentabil handicapat în examinarea 

problemelor cosmologice.”1 

Cosmo-teologia lui Milne vorbeşte despre: 

 Univers ca idee, nu ca şi concept; 

 Relativitatea cunoaşterii ştiinţifice, care nu are răspuns la problemele originii 

universului; 

                                                 
1 A. Lemeni, Sensul eshatologic al creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti, 2004, p. 454. 
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 Armonia şi unicitatea universului ca fiind argumente pentru raţionalitatea şi unicitatea 

Dumnezeului Creator.2 

Unul dintre modelele cosmologice care s-a bucurat de o largă popularitate atât în 

lumea ştiinţei, cât şi în cea a teologiei, este modelul standard, cunoscut sub numele de 

„modelul Big Bang”. Această teorie a luat naştere în timp, pe baza 

observaţiilor astronomice şi a fizicii teoretice. Edwin Hubble observă în 

intervalul 1920-1930 că galaxiile se îndepărtează, că Universul se 

extinde în toate direcţiile, formulând astfel teoria unui nou tip de 

Univers, în expansiune. Ulterior, preotul romano-catolic Georges 

Lemaître şi fizicianul Alexander Friedmann elaborează teoria Big Bang-

ului, care a stârnit numeroase controverse, mai ales datorită modului în care a fost raportat la 

concepţiile teologice şi ştiinţifice privitoare la creaţie şi originea universului. Potrivit acestei 

teorii, „întregul Univers este rezultatul unei explozii care a generat spaţiul şi timpul, întreaga 

materie a stelelor şi corpurilor cosmice, dar şi toate formaţiunile galactice cunoscute”3. Deşi s-

a speculat că acest model reproduce momentul „Fiat lux!” al creaţiei, în realitate, el se referă 

la viaţa universului, începând cu momentul 10-43s de la 

explozia seminţei primare şi până în zilele noastre. 

Cauza exploziei este pusă pe seama despărţirii 

succesive a celor patru forţe (forţa gravitaţională, forţa 

electromagnetică, forţa slabă şi forţa tare), a căror 

stare iniţială de unitate este dezideratul oamenilor de 

ştiinţă de astăzi.4 Cu adevărat, până în prezent, fizica 

distinge în univers patru interacţiuni fundamentale, prin 

care se pot descrie cele mai multe dintre fenomenele 

lumii: 

 gravitaţia – interacţiunea ale cărei acţiuni se pot vedea cu uşurinţă la nivelul 

experienţei directe. În sarcina ei stau procese cosmice precum formarea stelelor, prin 

comprimarea gravitaţională a gazului şi prafului protostelar, dar şi mişcarea şi 

configuraţia planetelor, sistemelor stelare şi galaxiilor; 

 interacţiunea electromagnetică – acoperă o mare varietate de fenomene ce 

caracterizează sistemele fizice cu ordine de mărime de la scară atomică până la scară 

planetară, determinând fenomene magnetice şi electrice, fenomene optice şi termice, 

                                                 
2 A. Lemeni, Sensul eshatologic al creaţiei, p. 454. 
3 Diac. Sorin Mihalache, „Cosmologia ştiinţifică actuală – interfaţă în relaţia dintre teologie şi ştiinţă”, în: Adrian Lemeni (coord.), 

Apologetica ortodoxă, vol. 2 – Dialogul cu ştiinţele contemporane, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, p. 111. 
4 Alfred Kastler, Această stranie materie, Editura Politică, Bucureşti, 1982, p. 107. 
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forţele care stau la baza formării structurilor substanţelor, în toate cele trei stări de 

agregare; ea contribuie la păstrarea micilor şi marilor structuri materiale, organice, 

anorganice, vii sau nevii, structurând materia vie în frunze, copaci, în sol, în masive 

muntoase, în întreaga crustă solidă a planetei noastre. 

 interacţiunea nucleară – este mult mai intensă decât forţa electrică şi ţine nucleul 

atomilor în stare legată; 

 interacţiunea slabă – este prezentă în procesul de dezintegrare.5 

Fără a intra în amănunte care ţin de fizica particulelor, explozia este urmată de o 

inflaţie gigantică, scăderea permanentă a temperaturii de la 1027 0C la formare particulelor şi 

antiparticulelor, până la formare atomilor, moleculelor, galaxiilor etc.6 Prin această teorie, 

oamenii de ştiinţă ne spun că Universul nu este static, ci dinamic, spaţiul şi timpul nu sunt 

absolute, ele putând fi deformate în zone unde densitatea de materie-energie este mare. Mai 

mult, materia, spaţiul şi timpul, aşa cum am observat nu sunt eterne, ci par să aibă o „dată a 

naşterii”.7 „Pentru teologie este semnificativ că modelul universului în expansiune pune un 

hotar în istoria lumii: momentul exploziei iniţiale (Big Bang).” Din acest motiv, modelul 

cosmologic al exploziei iniţiale este interpretat uneori drept confirmare a Genezei biblice – dar, 

deşi nu putem spune care model e mai real, teoria Big Bang-ului pare mai utilă în explicarea 

lumii.”8 

 

Deşi propune mai multe modele explicative, cosmologia îşi mărturiseşte neputinţa de a 

da dovezi cu privire la începutul şi originea universului, acest lucru sporind taina lumii în care 

trăim; John Barrow, cosmolog, afirmă în acest sens: „Limitarea cunoştinţelor noastre empirice 

despre univers la regiunea vizibilă înseamnă să nu putem niciodată verifica consecinţele unei 

prescripţii pentru întreaga stare iniţială a universului. Vedem doar consecinţele evoluţioniste 

ale unei mici părţi a acestei stări iniţiale. Într-o zi am putea fi în stare să spunem ceva despre 

originile vecinătăţii cosmice. Nu putem cunoaşte însă niciodată originile universului.  Cele mai 

mari secrete sunt cele care se păstrează.”9 

 

                                                 
5 Diac. Sorin Mihalache, „Cosmologia ştiinţifică actuală”, pp. 124-125. 
6 Alfred Kastler, Această stranie materie, p. 107. 
7 Diac. Sorin Mihalache, „Cosmologia ştiinţifică actuală”, p. 118. 
8 Gheorghe Săsărman, Cunoaştere şi credinţă. Lecturi paralele, Editura Nemira, Bucureşti, 2014, p. 137. 
9 John Barrow, Originea universului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 144, apud A. Lemeni, Sensul eshatologic al creaţiei, pp. 

467-468. 

Cunoaşterea ştiinţifică este un corp de enunţuri de diferite grade de certitudine – unele 

destul de nesigure, unele aproape sigure, nici unele absolut sigure.”  

(Richard Feynman, Şase lecţii uşoare) 
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Noțiuni teoretice (20 minute) 

 

Natura omului  

 

 

 

 

 

 

Fiecare crede că trăiește pentru sine, dar când colo, omul trăiește pe pământ ca să facă viața 

îndeobște mai bună! Iar pentru binele omenirii face să trăiești o sută de ani, ba și mai mult.  

(Maxim Gorky) 

Omul este dihotomic, constituit din două elemente: trup şi suflet. Biserica a susţinut 

întotdeauna această învăţătură. Trupul omului este luat din pământ, are ceva comun cu toate 

vieţuitoarele de pe pământ şi prin el, omul stă strâns legat de pământ şi din toate cele ale 

pământului; iar sufletul provine de la Dumnezeu prin creaţie, nu prin emanaţie, şi prin el omul stă în 

legătură cu Dumnezeu şi cu lumea spirituală. 

Această dogmă este susţinută şi de Sf. Tradiţie. Fer. Augustin afirmă: ,,Dumnezeu este 

creator şi al trupului şi al sufletului, din care se compune omul; iar om nu este trupul singur sau 

sufletul singur, ci omul constă din suflet şi trup.”. 

Constituţia dihotomică e omului reiese şi din înţelesul moral al cuvintelor suflet şi spirit 

din textele pauline. Omul legat de cele pământeşti nu se ridică la o viaţă spirituală superioară, 

rămânând psihic sau trupesc. Omul care duce o viaţă pe plan superior, în duhul lui Hristos, şi având 

harul divin, este om duhovnicesc, spiritual. Ca urmare, spiritul se numeşte suflet întrucât rămâne în 

sfera naturalului şi sufletul se numeşte spirit, întrucât este ridicat în sfera supranaturalului a harului 

divin.
10

 În concepţia creştină, sufletul este o substanţă reală, vie, imaterială sau spirituală şi 

nemuritoare. Sufletul este real şi superior trupului, care se întoarce în ţărână, iar el la Dumnezeu, nu 

                                                 
10

 Prof, N. Chiţescu, Teologia dogmatică şi simbolică, vol 1, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 384. 
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poate fi ucis ca trupul, este osârduitor, iar trupul neputincios. Sufletul este imaterial, ceea ce rezultă 

din faptul că este insuflat omului de la Dumnezeu.
11

 

Dumnezeu nu este un simplu intelect care modelează o materie preexistentă. El este viaţa 

şi forma, dar şi izvor al oricărei existenţe. El creează lumea din nimic şi aceasta lume nu este 

identică cu El. 

În şirul creaţional, locul ultim ca apariţie în timp este ocupat de om şi aceasta nu în sens 

negativ, ci pozitiv. Omul este considerat  o coroană a creaţiei, fiinţa care prin structura sa ontologică 

depășeşte celelalte creaturi.
12

 

Omul se ridică deasupra tuturor celorlate vieţuitoare nu numai prin sufletul, ci şi prin 

trupul său. Celelate făpturi pământeşti s-au creat numai prin poruncă dumnezeiască, omul însă, 

printr-o intervenţie specială şi directă a lui Dumnezeu. Trupul omului a fost creat cu o menire 

deosebită de aceea a animalelor, şi anume ca să fie purtătorul unei vieţi spirituale. În raport cu 

sufletul, trupul este inferior acestuia şi nu e un reflex sau o umbră.
13

 

Menirea omului poate fi determinată în raport cu Dumnezeu, cu sine şi cu natura externă.
14

 

În raport cu Dumnezeu, menirea omului se determină în legătură cu scopul creaţiei în 

general. Cum scopul creaţiei este preamărirea lui Dumnezeu şi fericirea creaturilor, urmează că 

acelaşi este şi scopul omului. În mod special omul are menirea să cunoască, să iubească şi să 

preamărească pe Dumnezeu şi prin aceasta să ajungă la adevărata fericire. Însăşi structura lui 

spirituală îi indică menirea. Căci mintea omului tinde spre adevăr, voinţa spre bine, sentimentul spre 

frumos şi fericire, iar acestea se găsesc, real şi absolut, în Dumnezeu. Deci, menirea omului constă 

în a tinde conştient şi liber spre Dumnezeu, ca spre adevărul, binele şi fericirea absolută, prin 

aceasta preamărind pe Dumnezeu şi totodată realizându-se la maximum pe sine.
15

 

În raport cu sine însuşi, menirea omului constă în a dezvolta şi perfecţiona neîncetat, 

năzuind prin practica vieţii la asemănarea cu Dumnezeu, după al cărui chip este creat. Aceasta nu 

                                                 
11

 Idem. 
12 Georgios Patronos, Indumnezeirea omului, Editura Bizantină, 2012, Bucureşti, p. 56. 

 

 

  
13

 Ibidem, p. 384. 
14

 Idem. 

  
15

 Idem. 

http://www.elefant.ro/carti/autori/georgios-patronos-43843.html
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este o altă menire a omului, deosebită de cea în raport cu Dumnezeu, ci una se cuprinde în cealaltă, 

una fiind condiţie celeilate. Căci dezvoltându-şi mereu puterile sale spirituale şi practicând viaţa 

virtuoasă, omul poate într-adevăr să se apropie de Dumnezeu şi să-l vestească perfecţiunile, adică 

să-L mărească, ajungând astfel la deplină mulţumire. (,,Deci fiţi sfinţi, că Eu, Domnul, sunt sfânt," 

(Levitic 11,45) ,,Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Matei 5, 

48) 

Omul se cunoaşte pe sine ca cel care reprezintă liantul dintre material şi inteligibil, ca 

cel care poate afla valenţe ascunse ale lumii materiale, sădite chiar de Raţiunea dumnezeiască, 

şi care are datoria să abordeze realitatea lumii din această perspectivă noetic-duhovnicească. 

Deşi cu afirmarea părţii materiale se luptă chiar în interiorul existenţei sale, căci “sufletul este 

o suflare a lui Dumnezeu şi, cu toate că este ceresc, se lasă amestecat cu pământul”16 totuşi 

trebuie să ţină seama că “El este o lumină închisă într-o peşteră, dar care nu este mai puţin 

lumină dumnezeiască şi de nestins”17. Aceasta conferă teologiei creştine încredere în om şi 

optimism faţă de el, căci ,,în adâncul fiinţei umane se odihneşte Dumnezeu”18.  

Adâncul de nepătruns al omului nu constă în trupul lui biologic, cu alcătuirea lui 

miraculoasă, şi nu are în vedere ceea ce este văzut, ci sufletul lui, şi ţine desigur de suflarea divină. 

Omul este singura făptură creată de Dumnezeu, prin intervenţia Lui directă.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Sfântul Grigore de Nazianz, Poemata dogmatica, apud Vladimir LOSSKY, op. cit., 104. 
17 Ibidem. 
18 Pr. magistrand Ioan TURCU, Conceptul de chip şi implicaţiile lui soteriologice, Ortodoxia, An XI, Nr. 3, Iulie – Septembrie, Bucureşti, 1959, p. 

423. 
19 Diac. Sorin Mihalache, Taina omului și descoperirea lui Dumnezeu, în Lumina de Duminică, 10 mai 2009, online:   http://ziarullumina.ro/religie-si-

stiinta/taina-omului-si-descoperirea-lui-dumnezeu 

 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/taina-omului-si-descoperirea-lui-dumnezeu
http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/taina-omului-si-descoperirea-lui-dumnezeu
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Noțiuni teoretice (15 minute) 

Darul tainic al vieții  

 

Lucrul cel mai mare pe care-l poate face cineva este să adauge viață vieții, spirit spiritului.  

(Giovanni Papini) 

Omul este o fiinţă ce se bucură de o demnitate specială în rândul creaţiei: el a fost 

creat după chipul şi spre asemănarea cu Dumnezeu. Dacă în privinţa chipului nu se poate vorbi 

de o realitate singulară în constituţia omului în care el să fie cuprins20, ci el reprezintă tocmai 

tendinţa omului spre comuniune, ontologia sa responsabilă, atunci şi prin asemănare înţelegem 

tocmai dezvoltarea acestei capacităţi primite prin creaţie, respectiv răspunsul pe care omul 

este chemat, permanent, să-l dea Creatorului şi semenilor săi.  

Deoarece Dumnezeu este Absolutul şi Infinitul, manifestate ipostatic, omul, fiind după 

chipul Lui este un „chip al plenitudinii”21, iar asemănarea  cu El constă tocmai în chemarea 

omului de „a se umple tot mai mult de plenitudinea Aceluia”22. Ori o acţiune ce urmăreşte 

umplerea de o realitate infinită este cu siguranţă fără sfârşit şi de aceea nici configurarea fiinţei 

umane după Modelul său dumnezeiesc nu va putea vreo limită. Astfel, „Forul personal suprem, 

când l-a creat pe om, ca fiinţă responsabilă, sau ca fiinţă care are să răspundă pentru sine şi 

pentru semenii săi, i-a acordat o valoare eternă, valoarea unei fiinţe care-şi poate câştiga 

calitatea de partener iubitor etern în dialogul cu semenii săi şi cu Dumnezeu : i-a acordat 

calitatea unei fiinţe capabile de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii în eternitate”23. 

Putem afirma o strânsă interdependenţă între relaţionarea omului faţă de Dumnezeu, 

faţă de restul oamenilor şi faţă de natura care-l înconjoară în teologia părintelui Stăniloae: 

                                                 
20 Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Editura Bonifaciu, Bucureşti, 1998, traducere de Pr. Vasile Răducă, p. 103. 
21 Dumitru STĂNILOAE, Sfânta Treime şi creaţia lumii din nimic în timp, Mitropolia Olteniei, An XXXIX, Nr. 2, Martie-Aprilie, Craiova, 1987, p. 
50. 
22 Ibidem. 
23 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987. 

 Chipul nemuritor..., p.70. 
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„Stăniloae vorbeşte, de asemenea, de o transparenţă a sensului lumii în raţionalitatea umană 

ce are baza ei în Logos. Raţionalitatea aceasta este înţeleasă de el ca relaţie cu Dumnezeu. 

Noţiunea de deschidere faţă de lume poate primi conţinutul ei deplin numai în lumina 

deschiderii omului spre Dumnezeu. Numai prin deschiderea omului spre Dumnezeu 

deschiderea faţă de lume primeşte claritate”24. 

Însăşi nemurirea sufletului omenesc se datorează relaţiei cu Dumnezeu, dialogului cu 

El, ca izvor al întregii existenţe şi al posibilităţii acestei existenţe. De aceea chemându-ne la 

fiinţă, prin creaţie, Dumnezeu ne-a dat menirea de a ne împărtăşi de El, pentru a putea fi 

părtaşi la viaţă, deoarece în calitatea noastră de fiinţe create, existenţa, şi mai ales existenţa 

fără moarte nu ne era naturală. În această ordine de idei nemurirea sufletului nu se mai 

încearcă explicată prin intermediul ontologiei sale, fie ea simplă fie ea panteistă, ci ea este o 

realitate participativă. Cu alte cuvinte omul nu este destinat nemurii pentru că sufletul său este 

nemuritor sau este vreo emanaţe din Dumnezeu ci pentru că el participă prin dialogul cu 

Dumnezeu la plinătatea existenţei: ,,El – omul – nu e nemuritor pur şi simplu ca Dumnezeu, ci 

pentru că e creat şi susţinut în existenţă ca partener conştient de dialog, recunoscut sau nu de 

el, al lui Dumnezeu cel nemuritor”25. Chiar dacă omul refuză acest dialog, totuşi spre această 

menire l-a creat Dumnezeu şi aşa cum nu îşi poate da singur existenţa, la fel nu şi-o poate nici 

lua. Însă refuzând relaţia şi dialogul cu Dumnezeu, omul trăieşte şi va trăi mai ales în viaţa 

următoare o sărăcire continuă de existenţă care nu va avea sfârşit. Relevant în acest sens este 

exemplul lui Adam, care deşi era destinat spre nemurire şi avea această capacitate în chip 

latent, totuşi, prin depărtarea de Dumnezeu el şi natura sa experiază boala şi în ultimă 

instanţă moartea ca dovezi ale coruperii naturii sale, care cerea împărtăşirea de viaţă, deci de 

Dumnezeu, pentru a a se putea împărtăşi de nemurire, dar care pierde, prin alegerea lui Adam 

această virtualitate. Tocmai de aceea mântuirea reprezintă atingerea scopului final al omului, 

deoarece prin victoria asupra morţii Hristos a înfrânt nu numai virtualitatea morţii, aşa cum 

trebuia să o facă Adam, ci însăşi realitatea ei care primise consistenţă prin păcatul lui şi prin 

cele ale urmaşilor26. Astfel, Hristos a împlinit nu numai restaurarea firii ci şi menirea ei.  

Dacă relaţia dintre Dumnezeu şi om are la bază iubirea, totuşi ea poate fi percepută 

diferit, dacă avem în vedere faptul că ,,la Dumnezeu nu este umbră de mutare” (1 Tim. 6,16), 

deci nu se poate vorbi de o evoluţie în iubirea lui Dumnezeu, însă din punct de vedere al 

omului ea se resimte clar de această dezvoltare, care are însă la bază tot iubirea lui 

                                                 
24 Lect. dr. Vasile CRISTESCU, Deschiderea omului faţă de lume şi de aproapele ca expresie a deschiderii lui spre Dumnezeu la W. Pannenberg şi 
D. Stăniloae, Teologie şi viaţă, An XIII(LXXIX), Nr. 1-6, Ian.-Iun., 2003, Iaşi, p. 143. 

 
25 Ibidem, p.17. 
26 Ibidem, p. 19. 
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Dumnezeu, ca acţiune plenară: “Pentru Stăniloae depăşirea de sine a omului este 

fundamentată pe acţiunea divină ce determină mişcarea lumii spre ridicarea fiinţelor create la 

Dumnezeu... Dăruirea este, aşadar, sensul depăşirii de sine a omului. Ea este fundamentată pe 

iubirea lui Dumnezeu ca dăruire deplină faţă de om... El accentuează faptul că numai iubirea 

lui Dumnezeu face posibil sensul depăşirii de noi înşine, năzuinţa după primirea iubirii Lui prin 

noi”27.  

Însuşi drumul de la chipul divin la asemănarea cu El rezidă tocmai în “această 

capacitate a fiinţei umane de a răspunde cu faptele sale faptelor lui Dumnezeu şi de a se 

îmbina cu ele într-o strânsă colaborare cu El, realizând şi dezvoltând relaţia cu Dumnezeu prin 

lume, se arată fiinţa umană ca fiinţă după chipul lui Dumnezeu. În acceptarea conştientă şi 

voluntară de a împlini acest rol şi de a-şi desăvârşi această calitate, fiinţa umană progresează 

în asemănarea cu Dumnezeu”28. Specificitatea fiinţei umane, care dovedeşte ontologia sa 

iconică, este tocmai această capacitate fundamentală de a fi într-o relaţie dialogică activă cu 

Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni, ca de la persoană la persoană29. Ontologia sa iconică se 

reflectă tocmai în disponibilitatea permanentă spre comuniune.  

Se poate vorbi de trei moduri de relaţionare responsabilă a fiinţei umane: faţă de 

lume, faţă de sine însuşi şi faţă de Dumnezeu. Faţă de lume responsabilitatea omului constă în 

cunoaşterea adevărată a raţionalităţii ei şi a rolului ei de a ni-L face cunoscut pe Cel ce a creat-

o, de a o putea conduce spre desăvârşirea ce i-a fost menită, şi nu doar de a o stăpâni 

despotic spre împlinirea nevoilor egoiste temporare ale unuia sau altuia. Faţă de sine însuşi 

omul este dator să se cunoască ca fiinţă dependentă de Cel care a creat-o, ca posibilitate 

existenţială spre bine, ca libertate potenţială spre existenţă şi, pentru acestea, ca iubire 

nelimitată spre Acela care i le-a dăruit. Pe lângă gratitudinea pe care I-o datorăm, mai suntem 

răspunzători faţă de Dumnezeu şi pentru modul în care împlinim, sau nu, chemarea pe care El 

ne-a adresat-o creându-ne.  

Responsabilitatea fiinţei umane se răsfrânge asupra tuturor celor trei facultăţi ale 

sufletului omenesc: prin raţiune suntem datori să cunoaştem Adevărul, prin voinţă suntem 

datori să-I urmăm, iar prin sentiment să-L iubim, având în vedere că Însuşi Hristos este 

„Calea, Adevărul şi Viaţa” (In. 14,6). Vedem un caracter paradoxal al persoanei umane, ce o 

caracterizează : este subiect ce nu poate fi redus la starea de obiect, nici de sine, nici de 

celelalte subiecte umane, dar nici el nu poate dispune de ele şi nu există prin sine şi nici fără 

                                                 
27 Vasile CRISTESCU, op. cit., pp. 146-147. 

28 Idem, Chipul Lui Dumnezeu..., p. 353. 
29 Ibidem precum şi idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 16. 
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ele. Există ca subiect de autonom, însă îşi menţine această calitate numai relativ la Subiectul 

absolut, recunoscându-şi dependenţa de El, şi faţă de Care este totodată răspunzător.  

Cea mai importantă, pentru existenţa umană şi mai ales pentru dobândirea ei, atât cât 

această dobândire este legată proporţional cu înaintarea pe calea pe care am fost chemaţi să o 

urmăm prin aducerea noastră la existenţă, este însă atitudinea sau modul de relaţionare 

existenţial pe care-l adoptăm faţă de Dumnezeu. Această particularitate a experienţei o 

fundamentează părintele Stăniloae pe teologia Logosului. Aici observăm o defalcare a 

planurilor. Într-unul din planuri avem funcţia răscumpărătoare : „Fiul lui Dumnezeu se 

hotărăşte să răspundă iubirii Tatălui nu numai ca Fiu născut din El, ci şi ca Fiu creat, pentru ca 

să dea fiului creat puterea să răspundă iubirii Tatălui cu puterea Fiului Unuia-Născut al Lui”30. 

Într-un al doilea plan avem funcţia cognitivă reprezentată de deschiderea omului faţă de lume 

într-un progres continuu de cunoaştere a raţionalităţii şi a sensului acesteia, al căror 

fundament este în Logos31. 

Numai descoperindu-se pe sine, cu virtualităţile şi capacităţile sale, poate omul să 

cunoască apoi lumea şi pe Dumnezeu prin lume. Rămânând într-o pseudo-existenţă limitată la 

utilitar şi consumism, fără a căuta raţionalitatea lumii înconjurătoare, omul nu întrevede decât 

opacitatea lumii, care nu i se mai descoperă, şi este molipsit într-un mod contagios de această 

opacitate până când se va percepe şi pe sine ca o simplă materialitate absurdă. Aceasta este 

calea pe care o va urma cel ce nu tânjeşte după Dumnezeu, în loc de a „căuta lumina şi taina 

Lui spre a spori continuu în ele prin comunicare şi reflexie iubitoare spre Dumnezeu”32 

conştientizând că este el însuşi “o lumină şi o taină virtuală, o lumină şi o taină, menite să 

sporească veşnic în Dumnezeu33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Dumitru STĂNILOAE, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, An LXI, Nr. 9-12, Sept.-Dec., 1980, Iaşi, p. 736. 
31

 Cf. idem, T. D. O., vol. I, p. 312. 
32

 Idem, Iisus Hristos lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 196. 
33

 Ibidem. 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 12/15 
 

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 

 

Noțiuni teoretice (5 minute) 

 

Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. (Soren Aabye 

Kierkegaard) 

  

Necesitatea de comuniune a omului rezidă și în faptul că este creat după chipul lui 

Dumnezeu care este întreit în Persoane, deci a unui Dumnezeu comuniune.  

Comuniunea interumană reiese din faptul că omul făcut de Dumnezeu este bărbat și 

femeie. Explicând parcă acestă afirmație, textul biblic vine să întărească ideea de comuniune 

arătându-o ca o necesitate: ”Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i 

facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18). Astfel femeia apare ca fiind un ajutor al 

bărbatului, dar în același timp este și cea care va deveni un singur trup cu el. Adam și Eva sunt 

două persoane care intră în comuniune, o comuniune nu impusă cât mai ales căutată și dorită 

pentru a împlini calitatea de chip al lui Dumnezeu. Unirea dintre cei doi este consecinţa 

firească a modului în care fusese creată prima femeie, Eva. Luarea ei din coasta lui Adam 

reprezintă deja unirea deplină dintre cei doi. Faptul că femeia a fost creată din coasta lui Adam 

pentru se arată intimitatea dintre cei doi, dar şi apartenenţa unui la celălalt. Primul om va 

conferi acestui adevăr un caracter definitiv prin „os din oasele mele şi carne din carnea mea”, 

dar şi prin „vor fi amândoi un trup”.  

Dacă această relatare se referă în general la comuniunea dintre două persoane de sex 

diferit, comuniune ce se concretizează în căsătorie, totuși textul combate însingurarea: ”nu 

este bine să fie omul singur”. De aici se înțelege calitatea umană de a fi mereu în comuniune 

cu alte persoane. O persoană cheamă pe alta. 

Totuși astăzi comuniunea pare a ceda teren în fața singurătății. Unii autori nu se sfiesc 

să afirme că avem de-a face cu cea mai mare schimbare în structura comportamentului social, 
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schimbare care se petrece deja sub ochii noştri. Ei au încercat să ofere şi unele explicaţii de 

ordin sociologic şi cultural. Atomizarea societăţii postmoderne, preferinţa pentru viaţa solitară 

este întreţinută, spun ei, de faptul că singurătatea oferă privilegiile unei autonomii confortabile, 

în care fiecare face, în bună măsură, ceea ce vrea, atunci când vrea. Traiul solitar pare să fie 

soluţia eliberatoare de constrângeri, care oferă un confort degajat de toate solicitările unui 

partener de viaţă... Există însă şi preocupări care contrabalansează aceste tendinţe centrifuge, 

de fragmentare a coeziunii sociale. Dăruirea de sine pentru altul, efortul gratuit de slujire a 

unei idei sau comunităţi sunt cele care pot reechilibra, cel puţin în parte, viaţa persoanei şi a 

comunităţii. Voluntariatul, de exemplu, însoţeşte cele mai importante activităţi comunitare şi e 

prezent astăzi în oricare dintre societăţile dezvoltate. Implicarea gratuită în viaţa semenilor 

reprezintă o trăsătură esenţială care, vom vedea imediat, are efecte nebănuite.  

Progresele neuroimagisticii au oferit posibilitatea investigării minuţioase a 

voluntariatului, în aria neuroştiinţelor, permiţând descoperiri surprinzătoare. Un studiu publicat 

în 12 septembrie anul trecut arată că voluntariatul determină îmbunătăţirea stării de sănătate! 

Se ştie că vârstnicii pierd, de regulă, în greutate odată cu trecerea timpului şi manifestă un 

consum tot mai mic de energie, fiind dispuşi să desfăşoare mai puţine activităţi fizice. 

Cercetătorii Universităţii din California (Los Angeles) au urmărit 1.072 adulţi sănătoşi cu vârste 

cuprinse între 70 şi 79 de ani, având în atenţie activităţile de voluntariat, munca plătită şi cele 

de îngrijire a copilului, în care aceştia erau implicaţi. La începutul studiului, 28% dintre 

participanţi au participat la muncă de voluntariat, 25% au exercitat atribuţiile de îngrijire a 

copilului şi 19% au lucrat munci retribuite. După trei ani, evaluarea stării de sănătate a scos în 

evidenţă că cei care au depus eforturi în câmpul voluntariatului au înregistrat cele mai bune 

rezultate. 

Un studiu efectuat la Universitatea din Michigan a arătat că oamenii implicaţi în 

activităţi de întrajutorare pentru semenii lor trăiesc mai mult decât persoanele lipsite de astfel 

de experienţe! Datele acestui studiu identifică şi o deosebire remarcabilă între cei care 

desfăşoară activităţi de voluntariat în interes comunitar şi cei care fac voluntariat în interes 

propriu. Cercetările arată că cei ce dăruiesc din timpul şi energia lor urmărind în activitatea de 

voluntariat un beneficiu personal nu se bucură de aceleaşi efecte benefice ale muncii voluntare 

la fel ca şi cei ce desfăşoară activitatea dezinteresat! 

În înţelegerea teologiei, oamenii - purtători ai chipului lui Dumnezeu, sunt cei 

împreună cu care fiecare dintre noi suntem chemaţi să refacem comuniunea de iubire, 

restaurând, prin aceasta, unitatea firii omeneşti. Dezvoltarea chipului, în asemănare, este 

posibilă prin comuniune. Dacă egoismul a intrat în lume prin Adam, separând pe oameni de 
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Dumnezeu şi între ei, restaurarea a venit în lume prin Hristos. El a vindecat firea omenească 

de egoism şi de moarte, prin jertfa Sa. Prin Hristos, şi în Duhul Sfânt Care ne deschide către 

Hristos, iubirea omului arătată semenilor sporeşte şi devine slujire spirituală şi rădăcină a 

solidarităţii şi voluntariatului social. Cei ce au ales să slujească lui Dumnezeu sunt ajutaţi de El 

în slujirea lor pentru semeni, fiind întăriţi de slujirea Lui desăvârşită, arătată nouă în Fiul, Care 

s-a dăruit pe Sine lumii pentru mântuirea noastră.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Suferințele umanității însingurate, ziarul Lumina, 27 mai 2012. 
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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 „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 

 

 
SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-

religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei,  

din perspectiva dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

Aplicația 1 (25 minute) 

 

 

Completați tabelul de mai jos, menționând cel puțin 2 avantaje ale teoriei 

științifice și cel puțin 3 limitări conceptuale: 

 

Teoriile științifice despre 

creație: 

Avantajele teoriei Limitări conceptuale 
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Aplicaţie cu elevii 

 

Conţinutul exerciţiului poate fi aplicat şi la ciclul liceal, prin discuţii libere cu elevii sau 

prin  prin alcătuirea unui chestionar. 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei,  

din perspectiva dialogului știință-religie 

 

Aplicația 2 (20 minute) 

Scrieți o listă cu însușirile sufletului omului prin raportare la Creator, folosindu-vă 

de cele 4 citate de mai jos: 

 

1.,,Sufletul se află la mijloc între Dumnezeu şi materie şi are puteri unificatoare faţă de 

amândouă.” (Sf. Maxim Mărturisitorul) 

 

2.,,Prin intermediul trupului, sufletul mişcat împotriva firii către materie îmbracă chipul 

pământesc.” (Sf. Maxim Mărturisitorul), 

 

3.,,Dumnezeu n-a rânduit să dispară însuşirile <<chipului>> în om, acestea au fost 

transformate în <<haine de piele>>’’. (Panayotis Nellas) 

 

4.,,Sufletul se află între Dumnezeu şi trupul omului.” (Panayotis Nellas) 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei,  

din perspectiva dialogului știință-religie 

 

Aplicația 3 (20 minute) 

 

Găsiţi soluţii pentru conştientizarea sintagmei ,,chip şi asemănare” în actul mântuirii. 

Menţionaţi care ar putea fi rolul teologului, al orei de Religie şi al Bisericii. Alcătuiți un eseu de 

maxim 2 pagini despre acest subiect. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei,  

din perspectiva dialogului știință-religie 

 

Aplicația 4 (25 minute) 

 

Realizați un tabel pe două coloane în care să evidențiați calitatea de Persoană a lui 

Dumnezeu, cu distincțiile amintite, și calitatea de persoană a omului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentați, pe maxim o pagină, calitatea omului de persoană comunitară.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S3 (OL1 - 4) 

APLICATII SUPLIMETARE 

 



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 

 

 

 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-

religie (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la 

originea şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



 Aplicație cosmologia științifică (30 min) 

 

 Mitologiile populare românești conțin cosmogonii în care memoria colectivã a înregistrat 

existenta unei perechi demiurgice a Fârtatului si a Nefârtatului alimentatã de miturile geto-

dacice, de mitologia romanã sau de reprezentările creștinismului. Cosmogonia mitologică 

presupune trei etape de desfășurare: antegonia sau haosul, etapa cosmogonică propriu-zisă, etapa 

postcosmogonică ce conține re-structurarea cosmosului îmbătrânit.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,La începutul începuturilor, când nu era nici ceru cu stelele și nici 

pãmântu cu ce se vede și miscã pe el, peste tot era numai vãzduh și 

întunerec beznã și nimic nu se vedea. În vãzduhu și în întunerecu 

ãsta, erau doi frați, care bâjbâiau de colo pânã colo, erau 

Dumnezeu și Sarsailã. Frați, frați erau ei, dar unu cu altul nu se 

aveau bine, pentru cã pe cât era Dumnezeu de bun la suflet și 

drept, pe atât Sarsailã era rãu la suflet, viclean și nedrept. D-aia, 

deși Sarsailã zicea întruna lui Dumnezeu „Frate-meu", Dumnezeu 

însã zicea totdeauna lui Sarsailã „Nefrate-meu".Dar nãcazul ãl 

mai mare al lui Sarsailã pe Dumnezeu era cã Dumnezeu avea 

putere sã facã orice vrea, din nimic, pe câtã vreme Sarsailã n-avea 

aceastã putere. D-aia Sarsailã avea mare urã și pizmã pe 

Dumnezeu și cãuta prin tot felu de vicleșuguri și mestesuguri 

diavolești sã strice și sã facã rãu tot ce Dumnezeu fãcea 

bun.Dumnezeu mai avea și alt nume, îi mai zicea și „Milostivu". Și 

Sarsailã mai avea și el si alte nume, cã-i mai zicea: satana, diavolu 

și dracu.” (Pop, Mihai si Ruxãndoiu, Pavel – Folclor literar 

românesc, EDP, Bucuresti, 1990) 

Cerință: arătați cum ați 

valorifica din perspectivă 

integrată asemănările între 

tipurile de cosmogonii: 

mitică,științifică, 

religioasă, într-o lecție de 

predare-învățare.  



Aplicație Natura omului (30 min)  

 

 „Homo religiosus își asumă un mod specific de existență în lume și, în ciuda unui număr 

considerabil de forme istorico-religioase, acest mod specific poate fi recunsocut întotdeauna” 

(Mircea Eliade) 

 Completați tabelul: 

 

 

 

 

 

Trăsături 

distinctive 

gândirea mitică/religioasă gândirea științifică 

sintetică (ved lumea ca pe un 

Tot) 

analitică (clasifică, 

sistematizează) 

spațiul - absolut, 

              interior 

               

spațiul-relativ,  

          exterior 

          funcțional 

timpul - sacru 

               revelat 

            -nu există timp                       

individual 

timpul - măsurabil, cantitativ 

             linear, progresiv 

              

sărbătoarea - perioada în 

care comunitatea se xprimă 

integral 

                     - marea 

manifestare a sacrului 

(transcendența în act) 

sărbătoarea - laicizată 

                      - poate fi 

schimbată/adaptată după 

bunul plac al individului                       

omul -  omul 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Aplicație Darul tainic al vieții (30 min)  

 

 

 Completați tabelul, realzând o analiză comparativă a vieții, din perspectivă creștină și 

biologică (științifică). Arătați în 2-3 enunțuri concluziile la care ați ajuns. 

 

 Viața din perspectivă 

creștină 

Viața din perpsectivă 

biologică 

Asemănări - 

 

 

 

Deosebiri - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Aplicație Comuniunea omului cu Dumnezeu (20 min) 

 

 

 Pornind de la ideea că rugăciunea reprezintă, prin excelență, forma pe care o îmbracă 

comuniunea omului cu Dumnezeu, alcătuiți o listă cu trăsăturile rugăciunii curate, din inimă, 

active și lucrătoare. Faceți apoi o distincție între rugăciunea colectivă și cea individuală, 

personală.  

 

Arghire Cristiana  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care statornicește raportul de 

complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICATII 

 

Aplicația nr. 1 (30 minute) – Imaginați-vă un dialog cu colegul/colega de bancă, în care 

să abordați tema: ”Darul tainic al vieții”, atât din perspectivă științifică, cât și din perspectivă 

teologică.  

Prezentați dialogul în fața celorlalți colegi, analizați dialogurile colegilor voștri, apoi 

alegeți echipa care v-a plăcut cel mai mult. Argumentați alegerea făcută. 

 

Aplicația nr.2 – (20 minute) – Pornind de la cuvântul ”viața”, realizați un ciorchine în 

care să surprindeți cât mai multe cuvinte aparținând câmpului lexical al acestui cuvânt. Veți 

încerca să integrați în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Filip Daniela    

 
 

Viața 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicația nr. 3 - (20 minute) 

 

Descrieți ce înseamnă darul vieții pentru: om, creație și Dumnezeu. 

 

 

 

   Aplicația nr. 4 - (20 minute) 

Realizați o activitate didactică pentru clasa a IX-a, la conținutul religios 

Adorarea lui Dumnezeu, pentru a puncta avantajele comuniunii omului cu Dumnezeu. 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 

 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-

religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

                                             

CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu 

 

1. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

2. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/13426
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Aplicație (30 minute) 

 

 

La Conținutul religios Rolul tinerilor în apărarea vieții, la clasa a XII-a, construiți o strategie 

didactică pentru a reliefa valoarea vieții primită în dar de la Dumnezeu 

 

 

Aplicație (20 minute) 

 

Reprezentați cât mai creativ (artistic/literar/filosofic etc.) interdependența între 

relaționarea omului cu Dumnezeu, natura și oamenii. 

 

 

Aplicație (30 minute) 

 

Ținând cont de modul special în care Dumnezeu l-a creat pe om, explicați relațiile 

acestuia cu creația enumerate mai jos: 

- A trăi printre cele create; 

- A trăi cu cele create; 

- A trăi pentru cele create; 

- A trăi in cele create.  

Selectați forma cea mai înaltă de trăire și explicați alegerea făcută. 

 

 

Aplicație (10 minute) 

Explicați ce legătură există între facultățile sufletului și cuvintele 

Mântuitorului: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. (i. 14, 6) 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-

religie 

 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

                                             

CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu 

 

1. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

2. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/13426
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Cosmologia științifică 

 

                        

Aplicație (20 minute) 

 

Selectați și recomandați colegilor trei cărți pe care le puteți valorifica la ora de religie 

pentru dezbaterea interdisciplinară a conținuturilor Crearea lumii (clasa a VII-a), respectiv 

Dialogul între credință și știință (clasa a XII-a). Faceți o scurtă prezentare a cărților. 

 

 

  Aplicație (20 minute) 

 

 Construiți doi itemi de evaluare pentru conținuturile religioase mai sus 

menționate, reliefând asemănările și deosebirile dintre știință și religie cu privire la afirmația 

din curs despre materie, spațiu și timp care au o dată a nașterii, nefiind eterne. 

 

 

 

Aplicație (30 minute) 

La conținutul Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu, clasa a IX-a, 

propuneți o activitate didactică referitoare la noțiunile de chip și asemănare, explicând cum în 

adâncul ființei umane se odihnește Dumnezeu. 

 

 

 

  Aplicație (20 minute) 

Realizați o listă cu cele mai eficiente mijloace didactice pe care le puteți 

întrebuința pentru a susține/demonstra că omul este coroana creației și explicați modalitatea 

folosirii lor. 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S3 (on-line) 

Viața: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care statornicește raportul de 

complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 ( 40 minute) – Tema: Dialogul dintre știință și religie, clasa a XII-a 

 Folosindu-vă de metoda cadranelor rezolvați următoarele sarcini de învățare: 

I. Apariția vieții pe pământ din perspectivă biblică; 

II.  Apariția vieții pe pământ în abordarea actuală a științelor; 

       III.       Natura- darul lui Dumnezeu pentru oameni; 

            IV.      Necesitatea comuniunii omului cu Dumnezeu. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cursanții trasează pe o foaie de hârtie două axe perpendiculare, obținându-se astfel patru 

cadrane, urmând să completeze fiecare cadran cu opinii personale privind cele patru sarcini de 

învățare. 

    După ce sunt rezolvate cerințele, cursanții trec în fiecare cadran informația ce va fi 

esențializată. 

    Formatorul va pune la dispoziția cursanților texte, care tratează problematica pusă în 

discuție. În vederea rezolvării primei sarcini, cursanții primesc un text cu referatul biblic, 

privind apariția vieții pe pământ. Pentru completarea cu informații al celui de-al doilea cadran, 

cursanții primesc texte privitoare la teoriile apariției vieții pe pământ din perspectivă 

științifică.  

(Filip Daniela) 

Dumnezeu a creat lumea văzută în șase zile 

astfel: 

În prima zi- lumina; 

A doua zi a – văzduhul; 

A treia zi – mările, oceanele, uscatul, vegetația; 

A patra zi – luminătorii mari și luminătorii 

mici; 

A cincea zi- viețuitoarele din apă și păsările; 

A șasea zi- animalele mari, târâtoarele și 

OMUL. 

A șaptea zi S-a odihnit 

 

Teorii privind apariția vieții pe pământ: 

 

-Modelul Bing Bang și Creația ex nihilo; 

-Evoluția și evoluționismul, creaționismul 

și progresivitatea creației, 

-Modelul Intelligent Design și adecvarea 

dintre om și lume. 

-Dumnezeu a creat natura pentru om; 

-Omul este coroana creației; 

-Omul este pus stăpân și administrator peste 

întreaga creație; 

-Omul are datoria de a păstra ordine și 

echilibru în natură, printr-o bună administrare 

a resurselor ei. 

Omul are nevoie să conlucreze cu Dumnezeu 

în vederea atingerii scopului pentru care a 

fost creat – mântuirea. 

În raport cu Dumnezeu, omul trebuie Să-L 

iubească, Să-L preamărească și să respecte 

poruncile. 

În raport cu natura, omul tebuie să o 

conserve, să o administreze corect. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţi 2 (30 min) 

Denumirea activitătii: Turul galeriei – Creaţionism vs. Evoluţionism  

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: planşe, fişe de lucru 

Descriere: 

Iniţial, profesorul împarte clasa de elevi în două grupe mari, fiecare urmând a susţine creaţionismul 

şi evoluţionismul. In cadrul fiecărei grupe, elevii se organizează pe grupe mai mici (3-4 elevi), 

fiecare grupă “mică” urmând a cerceta câte un autor / Sf. Părinte ce susţine creaţionismul şi 

evoluţionismul şi a realiza o planşă care să includă argumente şi citate din respectivul autor / 

Părinte, imagini etc. Aceasta este sarcina de lucru pentru acasă. In cadrul lecţiei propriu-zise, fiecare 

grupă afişează planşele realizate, urmând ca un reprezentant al grupei să dea explicaţii suplimentate 

solicitate de elevii ce merg de la un panou la altul pentru a se informa asupra subiectului prezentat.   

Profesorul face evaluarea planşelor, a argumentelor prezentate, enunţă concluziile ce se impun. 

Rationament:  

Elevii vor aprofunda cunoştinţele dobândite anterior, vor formula argumente pertinente, vor dezbate 

şi vor fi activi implicaţi în procesul de dobândire de noi cunoştinţe. 

(Emilian Iustinian Roman) 

 

 

Aplicația 3 (20 minute) 

Realizați două tabele pe două coloane în care să evidențiați:  

- avantajele și dezavantajele traiului solitar; 

- avantajele și dezavantajele traiului în comuniune cu ceilalți. 

Ce constatați? Propuneți un exercițiu asemănător și elevilor. 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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P1_T2_U2_S3 (on-line 2) 

Viaţa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului 

știinţă-religie 
(60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 

 

                                                          

 

http://www.predareareligiei.ro/
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Propuneri aplicaţii 

 

Aplicaţia 1:  

 

a) Parcurgeţi textele de mai jos, apoi formulaţi ideea- ancoră ce poate constitui premisa unui dialog 

interdisciplinar. 

Timp: 20 min. 

 

 “Să luăm un caz concret: o celulă vie este compusă din vreo douăzeci de aminoacizi care formează 

un lanţ <<compact>>. Funcţia acestor aminoacizi depinde, la rândul ei, de aproximativ 2000 de 

enzime specifice. Urmărind același raţionament, biologii sunt astăzi siliţi să calculeze că 

probabilitatea ca vreo mie de enzime diferite să se asambleze ordonat până la a forma o celulă vie 

(în cursul unei evoluţii de mai multe miliarde de ani) este de ordinul 101000la 1. 

 Mai bine spus această șansă este nulă. 

 Este ceea ce l-a făcut pe Francis Crick,(Premiul Nobel pentru biologie datorită descoperirii A.D.N.-

ului) să conchidă în același sens:<< Un om onest, înarmat cu toate cunoștinţele la îndemână astăzi, 

va trebui să afirme că originea vieţii pare să ţină astăzi de miracol, atât de multe sunt condiţiile  ce 

trebuiesc reunite pentru a o realiza.>>.”
1
 

  

 

“ Şi a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și asemănarea Noastră ca să stăpânească peștii 

mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Şi 

a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său: după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și 

femeie.” (Gen. 1, 26-27) 

“ Atunci luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în faţa lui suflare de 

viaţă și s-a făcut omul fiinţă vie.” (Gen 2,7) 

  

 b) Identificaţi în programa școlară a cultului la care predaţi trei lecţii în cadrul cărora aţi putea 

valorifica în predarea Religiei tema  vieţii, din perspectiva dialogului știinţă- religie. 

 Argumentaţi succint fiecare alegere. 

 

Lecţia Clasa Argumentare 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                 
1
 Jean Guitton, Grichka Bogdanov, Igor Bogdanov, Dumnezeu și știinţ, Ed. Harisma, București, 1992, p.46 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţia 2: 
 Găsiţi minim 3 mijloace de învăţământ din fiecare categorie menţionată în tabelul de mai jos, pe 

care le consideraţi sugestive în vederea abordării  interdisciplinare a temei vieţii. 

Timp: 30 min 

 

 

 

                            Mijloace de învăţământ  Argument pentru 

alegerea lor 

Obiectivul vizat 

Texte 

biblice 

 

-“ Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viaţa.”(In. 14, 6) 

- 

- 

- 

  

Imagini 

--  

- 

- 

  

 

 

 

 

Citate 

celebre, 

cugetări, 

proverbe 

- 

 -  

- 

  

Filme 

documentare 

- 

http://www.filmedocumentare.com/

miracolul-din-celula-dovada-

creatiei/ 

 

  

                                                       

 

Aplicaţia 3: 
 Menţionaţi câteva argumente de ordin știinţific și religios pe care le-aţi putea oferi elevilor pentru 

a-i ajuta să înţeleagă că o conduită libertină este opusul libertăţii și atestă  în fapt lipsa de 

preţuire a propriei vieţi și a vieţii semenilor. 

Timp: 40 min. 

 

Sugestii bibligrafice: 

 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol 3, Traducere din grecește, introducere și note 

de Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București,2004, p.30-31; 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, (PSB 80), traducere din grecește, introducere și note de Pr. Prof. dr. Dumitru 

Stăniloae, Editura IBMBOR, București, 1983, p 110-111, 263-269; 

http://www.predareareligiei.ro/
http://www.filmedocumentare.com/miracolul-din-celula-dovada-creatiei/
http://www.filmedocumentare.com/miracolul-din-celula-dovada-creatiei/
http://www.filmedocumentare.com/miracolul-din-celula-dovada-creatiei/
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Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice și etice, Scrieri I, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 216-217; 
Pr Stăniloae, Mistica şi ascetica Bisericii Ortodoxe, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2002, p.76; 

Olivier Clement, Adevăr și libertate- Ortodoxia în contemporaneitate,  Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic  

Bartolomeu I, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p.100; 

Cristos Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, București, 2002 

http://www.i-medic.ro/tutun-alcool-droguri/efectul-tutunului-asupra-copiilor  

http://www.despresuflet.ro/forum/dependenta-f20/dependenta-de-tutun-alcool-si-droguri-t26.html 

http://www.i-medic.ro/tutun-alcool-droguri/efectele-

tutunului-asupra-organismului-uman 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
http://www.i-medic.ro/tutun-alcool-droguri/efectul-tutunului-asupra-copiilor
http://www.despresuflet.ro/forum/dependenta-f20/dependenta-de-tutun-alcool-si-droguri-t26.html
http://www.i-medic.ro/tutun-alcool-droguri/efectele-tutunului-asupra-organismului-uman
http://www.i-medic.ro/tutun-alcool-droguri/efectele-tutunului-asupra-organismului-uman
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de creație; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 
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Introducere 

Ca parte din lume, dar separat de ea, încă de la creaţie omul s-a aflat raportat la aceasta fie 

într-un mod constructiv, înainte de cădere, fie distructiv, după căderea în păcat. Din împărat al 

creaţiei a ajuns despot al ei, inducând lumii un caracter utilitarist, reflecţie a propriei decăderi. Însă 

Întruparea lui Hristos îi oferă posibilitatea de a deveni sacerdot al lumii, împreună cu care să se 

îndrepte spre desăvârşirea sa şi a ei.  

Ora de Religie constituie un mediu propice pentru elev de a medita asupra relației personale 

cu creația și a modului în care gestionează acest dar primit de la Dumnezeu. Este, pentru el, o 

ocazie de îndrepta erorile sau de a consolida bunele practici privind relația cu mediul. Prin 

activitățile de ecologie creștină organizate în cadrul orelor de religie, elevii ar putea înțelege mai 

ușor cât de importantă este asumarea de către tineri a unui comportament responsabil față de creație. 

 

 

 

 

 

 

1. Noţiuni teoretice (10 minute) 

Omul – împărat al creaţiei  

 

Dacă studiem cu atenție Programa de Religie – cultul ortodox, constatăm că există puține 

conținuturi religioase unde s-ar putea aborda eco-teologia: Natura – darul lui Dumnezeu pentru 

oameni; Creștinul în școală și în societate; Crearea lumii; Respectul faţă de lumea creată (ecologie 

creştină); Dialogul între credință și știință. De felul abordării de către profesorul de religie a 

acestor conţinuturi depinde şi modalitatea în care elevul îşi va înţelege locul şi rolul în relaţie cu 

creaţia. Pentru a ajunge aici, el trebuie însă familiarizat cu informațiile religioase despre: modul 

deosebit în care a fost creat de către Dumnezeu, comparativ cu celelalte făpturi; relația în care a 

fost pus de Creator cu creația și cum ar trebui s-o folosească.  

Statutul special al omului în ordinea creaţiei este susţinut de mai multe argumente: 

- întreaga creaţie s-a realizat prin Cuvânt, numai omul a fost creat printr-un act special – 

prin sfat dumnezeiesc, prin lucrul mâinilor lui Dumnezeu şi prin suflarea Sa: „Atunci, 

 

Temă de reflecție 

Natura nu este numai înconjurătoare, ci și pătrunde în noi. Ea ne poate umple viața 

sau ne poate ucide dacă nu am vegheat la sănătatea ei.              

                                                                                                     (Vasile Răducă) 
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luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare 

de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” (Facerea 2, 7); 

- este purtător al chipului lui Dumnezeu; 

- este singura făptură dihotomică, alcătuită din trup/materie şi suflet/spirit, aflate într-o 

unitate deplină; 

- este singura făptură chemată la asemănarea cu Dumnezeu; 

- spre deosebire de celelalte fiinţe, omul este înzestrat de Creator cu conştiinţă; 

- prin constituţia sa, el ocupă locul de mijloc între lumea spirituală şi cea materială, 

reprezentând punctul de sinteză sau de întretăiere a celor două lumi. „Introdus ultimul 

între creaturi, ca un fel de inel natural al extremităţilor întregului, prin părţile sale 

proprii, şi ca unul care aduce în sine la unitate cele ce sunt dezbinate după fire prin mari 

distanţe” (Sf. Maxim Mărturisitorul).
1
 

După cum afirmă pr. Alexander Schmemann, „omul a fost creat ca rege al creaţiei: acesta este 

adevărul prim şi esenţial despre om, izvorul şi baza „spiritualităţii” creştine. Să fie rege, să posede 

darul împărăţiei, ţine chiar de natura lui. El însuşi este de Sus, pentru că de Sus primeşte chipul lui 

Dumnezeu şi puterea să transforme creaţia în ceea ce voieşte Dumnezeu să fie şi să devină. El este 

purtătorul puterii dumnezeieşti, binefăcătorul pământului dat lui ca împărăţie, ca folos şi împlinire 

proprie.”
2
 

 

 

2. Noţiuni teoretice (20 minute) 

Raportul omului cu creaţia  

 

Omul, după ce a fost creat şi binecuvântat de Dumnezeu, a primit porunca: „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). Iată cum omul nu este doar parte din natură, ci, pe alt plan al vieţii, experiază lumea ca spaţiu al 

mişcării şi al devenirii sale, prin eforturile de cunoaştere şi prin modul în care alege să facă bine sau 

                                           
1
 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 9. 
2 A. Schmemann, Din apă și din duh - Un studiu liturgic al botezului, Ed. Sofia, București, 2009, p.122 
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rău semenilor săi. Prin aceasta, lumea, cu lucrurile şi potenţialităţile ei, se arată ca loc al creşterii şi 

al exercitării lui etice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În raport cu creaţia, omul este, prin constituţia sa, parte a ei, vieţuieşte în ea, se contopeşte 

cu natura, o consumă, o explorează, o supune conform voinţei sale. Într-o lectură antropologică, s-ar 

putea spune că omul ,,mănâncă” lumea creată, consumând ca hrană plantele și animalele. Omul 

,,respiră” aerul lumii, necesar ca să poată trăi; se îmbracă cu materiale extrase din lumea 

înconjurătoare, prelucrate și țesute, și își petrece viaţa în adăposturi construite cu materia lumii.
3
 

Pe de altă parte, şi materia se „recomandă” ca fiind făcută pentru om. Până în urmă cu un 

secol, omul de ştiinţă folosea proprietăţile chimice şi fizice ale materiei în construcţii şi transporturi, 

în industria alimentară sau în medicină, combinând în diverse feluri elementele materiei existente, 

creând compuşi noi, cu diverse proprietăţi terapeutice, materiale şi texturi potrivite pentru 

construcţii, îmbrăcăminte, sau dispozitive cu diverse întrebuinţări. Între timp, lucrarea omului a 

pătruns mai adânc în interstiţiile materiei. Astăzi, el manipulează nucleele atomilor, producând 

energie nucleară, operează cu molecule şi atomi, direct în straturile intime ale materiei, în chirurgia 

moleculară sau în nanotehnologii, vizualizează detalii extrem de fine în structura corpului omenesc 

şi a lucrurilor din lume, prin laparoscopie, prin rezonanţă magnetică nucleară sau prin raze X, 

construieşte atom cu atom, procesoare cu puteri de calcul extraordinare, în industria informatică. 

Toate acestea arată că materia lumii e croită parcă pentru creaţiile inginereşti ale omului.4 

În acelaşi timp însă, pe măsură ce puterea omului asupra naturii pare că se extinde tot mai 

mult, se poate vedea din ce în ce mai bine că incursiunile ştiinţei în studierea anatomiei lucrurilor 

                                           
3 Diac. Sorin Mihalache, „Lumea, paradis terestru sau pronaos al Împărăției lui Dumnezeu”, în Lumina de Duminică, 6 

iunie 2010 (online: http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/lumea-paradis-terestru-sau-pronaos-al-imparatiei-lui-

dumnezeu?qt-quicktab_top_hits_articole=3) 
4 Ibidem. 

 

Temă de reflecție 

Viața este în jurul lui (peștele) și el trăiește în viață, gustă și se bucură de fiecare 

clipă a vieții, prin fiecare picătură de apă pe care o înghite...Ce ziceți oameni? 

                                                                                                 (Maria Budeanu) 

                  

 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/lumea-paradis-terestru-sau-pronaos-al-imparatiei-lui-dumnezeu?qt-quicktab_top_hits_articole=3
http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/lumea-paradis-terestru-sau-pronaos-al-imparatiei-lui-dumnezeu?qt-quicktab_top_hits_articole=3
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sensibile şi a trupului omenesc şi amploarea tehnologiilor ce instrumentalizează natura nu pot 

satisface toate nevoile spirituale ale persoanei, întrucât nici luate în parte, nici la un loc, aceste 

situaţii remarcabile nu-i pot furniza omului un sens, un înţeles pentru adâncimea şi unicitatea lui şi, 

cu atât mai puţin, nu-i pot împlini nevoia de iubire.5 

Pe de altă parte, omul, deşi „beneficiar” al creaţiei, este şi purtător de cuvânt al acesteia în faţa 

lui Dumnezeu, dar şi reprezentant al Său în lume, cu scopul de a o duce la desăvârşire. „Lumea, 

creaţia întreagă este cuprinsă în om, există pentru om, se exprimă prin el. De aici misiunea specială 

a omului faţă de creaţie, de a o duce spre desăvârşire şi îndumnezeire şi nu spre cădere şi 

nonexistenţă. Fiinţa şi existenţa omului au deci un sens cosmic, iar creaţia întreagă un sens 

antropologic.[…] Prin om, universul întreg este chemat să intre în Biserică, spre a deveni Biserica 

lui Hristos, ca să fie transformat, la sfârşitul veacurilor, în împărăţie veşnică a lui Dumnezeu.”
6
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Noţiuni teoretice (15 minute) 

Omul – de la sacerdot la despot și înapoi 

Căderea omului în păcat a făcut ca relaţia sa cu lumea să se schimbe. Sfânta Scriptură spune 

„Spini şi pălămidă îţi va rodi el [pământul] şi te vei hrăni cu iarba câmpului!” (Facerea 3, 18). Ceea 

                                           
5
 Ibidem. 

6
 Pr. prof. dr. Dumitru Radu (coord.), Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986, pp. 203-204. 

Trebuie să se ştie că omul comunică cu existenţele neînsufleţite, participă la 

viaţa celor neraţionale şi se împărtăşeşte cu spiritualitatea celor spirituale. 

Comunică cu existenţele neînsufleţite prin corpul şi prin amestecul celor patru 

elemente; cu plantele şi prin acestea, dar şi prin puterea de nutriţie, de creştere şi de 

însămânţare, adică de naştere; cu cele neraţionale prin acestea şi încă prin dorinţă, 

adică mânie şi poftă şi prin simţire şi prin mişcarea impulsivă. 

(Ioan Damaschin) 

Natura poate fi un exemplu pentru om de dar și dăruire, de jertfă și slujire.                                                                                                                             

(Maria Budeanu)                 
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ce, anterior căderii, primea în chip firesc, natura supunându-i-se ca unui împărat pe care îl 

(re)cunoştea, după păcat trebuia smuls prin trudă şi străduinţe. Din perspectiva omului, natura 

devine, din mijloc şi sprijin al omului, scopul său pe pământ. Singurul aspect pe care l-a reţinut 

omul privind raportul său cu natura este dreptul său de a o stăpâni, de a o transforma după bunul 

plac şi exclusiv pentru plăcere şi confort. Din „cunună şi rege al naturii, [omul] şi-a permis să se 

comporte în maniera celui mai dur despot”.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această atitudine a omului rezidă din faptul că, în urma căderii, el s-a redus la planul vieţii 

biologice, atrofiindu-şi simţul transcendenţei inclusiv în ceea ce priveşte raporturile sale cu lumea. 

Paradoxal, ajunge prizonierul lumii, al unui „sistem de obiecte, trăind cu convingerea că poate să se 

împlinească prin consumul lor”
8
. Se naşte astfel homo economicus, captiv al unei societăţi a 

abundenţei care îi creează în permanenţă nevoi artificiale.
9
 

În prezent, potrivit unor estimări, omul utilizează, consumă şi afectează în total aproximativ 

40% din producţia vegetală a planetei. Multe dintre speciile de plante şi animale existente pe glob 

sunt deja afectate de dezechilibrele produse de exploatarea pe scară largă, de extinderea urbană şi 

dezvoltarea industrială. Numărul speciilor ameninţate cu extincţia totală este apreciat la 50.000 pe 

an, într-o prognoză ce prevede o evoluţie cel mai probabil constantă pentru următoarele trei, patru 

decenii. În 2005, World Conservation Union a raportat faptul că, la nivelul întregului glob, în 2004, 

                                           
7 A. Chituţă, „Omul – coroană şi sacerdot al creaţiei”, Ziarul Lumina, 30 august 2009 (online la 

http://ziarullumina.ro/anul-sfintilor-capadocieni/omul-coroana-si-sacerdot-al-creatiei) 
8 A. Lemeni (coord.), Apologetica ortodoxă, vol. 2, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014, p. 247. 
9
 A se vedea mai pe larg: A. Lemeni (coord.), Apologetica ortodoxă, vol. 2, pp. 247-273. 

  

[Omul] este un împărat căzut. Căderea sa constă în principal în pierderea de 

către el a împărăţiei. În loc să fie rege al creaţiei, el devine robul ei. Şi devine robul ei 

pentru că respinge puterea de Sus, îşi părăseşte „ungerea”. Respingându-şi puterea de 

Sus, încetând să mai fie unsul lui Dumnezeu, el nu mai este binefăcătorul creaţiei; în 

loc să o conducă la împlinire, el vrea să beneficieze de pe urma ei, să o aibă, să o posede 

pentru sine. 

                                                                                     (Alexander Schmemann) 
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16.000 de specii de plante şi animale erau ameninţate cu dispariţia totală, în principal din cauză că li 

s-a alterat sau distrus mediul de viaţă!  

Dezvoltarea industrială a afectat serios planeta/întreaga planetă în ultimul secol. Se vorbeşte 

tot mai des de încălzirea globală şi de efectele ei pentru următoarele decenii. Dezvoltarea producţiei 

industriale a dus la creşterea cantităţii deşeurilor şi a substanţelor eliberate în atmosferă.  

Toate aceste date arată clar faptul că, fără o politică sustenabilă, umanitatea riscă să distrugă 

iremediabil mediul planetar de viaţă.
10

  

 

 

4. Noţiuni teoretice (15 minute) 

Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a 

omului 

După cum afirmă Georgios Mantzaridis, criza ecologică actuală reflectă precum o oglindă 

criza morală în care se află omul căzut. Refuzând voia lui Dumnezeu, acesta îşi impune propria voie 

asupra lumii. Deşi relaţia omului cu natura s-a alterat imediat după cădere, aceasta este mai evidentă 

astăzi din cauza industrializării şi dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei. 

Dacă patimile omului l-au raportat greşit faţă de natură şi lume, atunci despătimirea poate să 

determine o revenire a sa la statutul său iniţial, de sacerdot al creaţiei, iar nu de despot al ei. Iar 

acest statut nu poate fi înţeles decât în relaţie cu Hristos: „După cum distrugerea creaţiei are o 

obârşie personală sau ipostatică, pe Adam cel dintâi, tot astfel şi înnoirea ei are o întemeiere 

personală sau ipostatică: pe Adam cel nou, adică pe Hristos. […] După învăţătura creştină, omul 

este sacerdotul sau preotul creaţiei. Este acela care e chemat să ducă zidirea la Ziditorul ei. Iar 

împlinirea omului ca persoană se realizează nu doar prin raportarea sau aducerea lui însuşi la 

Dumnezeu, ci şi a întregii creaţii, care îl şi iconizează. Acest lucru îl implică şi caracterizarea 

omului drept lume mare în cea mică”.
11

 În acest context, lumea reprezintă/constituie darul lui 

Dumnezeu către om, mediul în care acesta să-şi împlinească vocaţia şi să ajungă la desăvârşire, dar 

şi un spaţiu al responsabilităţii. Acestea sunt evidente în special în modul cum Biserica îl raportează 

pe om la lume, prin Sfintele Taine, dar mai ales prin Sfânta Euharistie.  

                                           
10

 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Minunile amenințate din adâncul oceanelor, ziarul Lumina, 11 ianuarie 2008. 
11 Georgios Mantzaridis, Morala creştină, vol. 2, Editura Bizantină, București, 2006, p. 454. 
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Omul are vocaţia de a ridica toate cele din lumea sensibilă spre viaţa spirituală, punându-le în 

legătură cu Dumnezeu, Creatorul ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mediul devine inamic şi omul cel răzvrătit împotriva lui Dumnezeu vede natura 

răzvrătindu-se împotriva lui şi ameninţându-l […] Criza ecologică este legată de întregul vieţii 

personale şi sociale a omului. Cultul comodităţii, lipsa de respect faţă de lucruri, risipa 

iraţională, lipsa măsurii, iresponsabilitatea, nedreptatea, exploatarea, câştigul murdar, 

eudemonismul, care se manifestă pe toate planurile vieţii şi activităţii umane, sunt factori care 

o provoacă. Criza ecologică dă la iveală criza ştiinţei, a tehnologiei, a economiei, a politicii, a 

justiţiei, a moralei, a religiei. Descoperă criza cugetării, raportării şi comportării omului faţă 

de creaţie. Este expresia cea de pe urmă a crizei interioare a omului, precum şi a tuturor 

formelor de activitate şi manifestare ale lui. Criza ecologică poate fi caracterizată drept 

metastază în creaţie a crizei spirituale şi morale a omului. Exprimă criza prezenţei şi 

comportamentului omului înlăuntrul creaţiei. 

                                                                                            (Georgios Mantzaridis) 
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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 „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 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de creație; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 1 (15 minute) 

 

Selectați trei texte scripturistice/patristice referitoare la mărirea și cinstea cu care Dumnezeu 

l-a încununat pe om; le veţi putea folosi apoi ca argumente în ora de religie în cadrul conținuturilor 

religioase amintite.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 2 (40 minute) 

 

Citiți poveștile de mai jos și realizați, pe principiul respectării particularităților de vârstă, o  

strategie didactică de valorificare a lor în cadrul unor secvențe de lecție, la conținuturile religioase 

referitoare la natură – darul lui Dumnezeu. 

 

Cuviosul Pavel din Obnorsk hrănea animalele sălbatice 

 

Atunci când Serghie de Nurom, care era ucenicul Sfântului Serghie de Radonej, a venit 

odată să-l viziteze pe Pavel, i s-a arătat o priveliște minunată. El spunea: ,,Cârduri de păsări 

zburau în jurul lui Pavel. Unele dintre ele stăteau pe capul și pe umerii lui și el le hrănea din mână, 

acolo stătea și ursul, așteptându-și hrana de la pustnic; vulpile și iepurii alergau în jurul lui, 

așteptând și ele. Iată ce însemnă viața curată ca a primului om!” 

 

Rândunelele ascultătoare 

 

Citind viețile sfinților, foarte mulți oameni înțeleg care este legătura animalelor sălbatice și 

a păsărilor cu credința. 

Într-una din zile, Sfântul Acachie, episcopul Melitinei Armeniei, care a trăit la începutul 

secolului al V-lea, a ținut o predică în biserică. Sub tavanul bisericii trebăluiau rândunele, care își 

construiau cuiburi. Ele ciripeau tare, zburau în jurul preotului și nu-i lăsau pe oameni să asculte 

predica. Atunci Sfântul Acachie s-a întors spre păsări și le-a zis: 

- Rândunelelor, fiți înțelegătoare! În numele Sfintei Treimi, vă rog, nu ne deranjați în 

timpul predicii. 
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Și, spre surprinderea tuturor celor ce se aflau în biserică, în acea clipă s-a făcut liniște. 

Păsările ascultătoare au zburat în biserică. S-au întors la cuiburile lor abia când Sfântul Acachie a 

terminat predica. 

Sfântul Vlasie binecuvântează animalele 

 

 În vechime, în Rusia protectorul animalelor era considerat Sfântul Vlasie. Lui îi cereau 

ajutor atunci când se îmbolnăvea vreun cal sau vreo vită. Oare de ce îi cereau ajutor creștinii ruși 

tocmai lui? 

 Iată pentru ce! În secolul al IV-lea, când imperatorul Liciniu îi urmărea pe creștini, 

locuitorii orașului Sevastia l-au rugat pe episcopul lor, Sfântul Vlasie, să părăsească orașul pentru 

a scăpa de urmăriri și de chinuri. Sfântul Vlasie i-a ascultat pe credincioșii săi care-l iubeau și s-a 

stabilit pe Muntele Argheos, înconjurat de păduri, unde viețuiau multe animale sălbatice. 

 Animalele deseori veneau la peștera sfântului. Ele așteptau cu răbdare până termina 

rugăciunea. Bătrânul ieșea din peșteră și binecuvânta animalele, iar ele începeau bucuroase să 

alerge, să se târască, să se ascundă, să-i lingă sfântului mâinile și să se alinte în prezența lui. 

Sfântul Vlasie tămăduia animalele sălbatice, punând mâinile pe ele.  

 Într-o zi, slugile imperatorului au plecat la vânătoare pe Muntele Argheos și au văzut o 

mulțime de animale jucându-se. În plus, au văzut că leii nu atacau cerbii, iar urșii nu se atingeau 

de căprioare.  Sfântul Vlasie i-a observat pe vânători de departe. A binecuvântat animalele și le-a 

spus încet: 

- Fugiți mai repede, altfel vă omoară vânătorii! 

 Când vânătorii au ajuns mai aproape, au văzut că animalele dispăruseră, iar în fața lor 

stătea un bătrân cărunt. 

- Tu ești vrăjitor! i-au spus vânătorii. Cum de le-ai fermecat, încât te ascultă? 

- Nu sunt vrăjitor, eu sunt creștin din tinerețe. Dușmanii credinței m-au alungat din oraș.   

Mi-e mai bine să trăiesc cu fiarele, decât cu oamenii răi, dușmanii lui Hristos. 

 Mult timp a trăit în prigoană Sfântul Vlasie. Tot timpul se ruga pentru oameni și, de 

asemenea, pentru prigonitorii săi. Și în toți acești ani veneau la el animalele pentru bunătatea, 

duioșia și dragostea lui. 

(Prietenia Minunată. Povestiri pentru copii, Editura Egumenița, Galați, 2014) 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 3 (30 minute) 

 

Alcătuiți o listă cu nevoile artificiale zilnice și o alta cu trăsăturile definitorii ale societăţii 

consumeriste/omului consumerist. Ce constatați? Scrieți concluziile voastre într-un text de 15 – 20 

rânduri.  

Repetați exercițiul și cu elevii, la conținuturile religioase corespunzătoare. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (15 minute) 

 

Propuneţi minim 3 exemple de probleme/situaţii problemă prin a căror rezolvare elevii să 

conştientizeze importanţa armoniei dintre om – creație – Dumnezeu. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 5 (20 minute) 

 

Citiți textele de mai jos: 

1. ,,Lumea aceasta este drumul, nu este capatul drumului!” (Dumitru Stăniloae) 

2. ,,Omul nu trebuie să rămână doar cu imboldul de a-şi înveşmânta trupul cu hainele făcute 

din ţesătura materiei, pentru că este chemat să se îmbrace cu Hristos la Botez. Omul nu 

trebuie să se mulţumească cu hrana pe care o oferă lumea creată, care îl ajută să subziste, 

căci Hristos i-a dat lui Trupul şi Sângele Lui, ca hrană cerească, Sfânta Euharistie, pentru 

viaţa veşnică. Hristos este Pâinea Care se coboară din Cer şi care se oferă ca hrană 

spirituală şi în înţelesurile lucrurilor din lume, ca pregustare a Euharistiei. Omul nu trebuie 

să supravieţuiască prin consumul de apă, să se întreţină şi să se cureţe cu ea, pentru că 

Duhul Sfânt este Apa vieţii care-i asigură lui viaţa spirituală; el nu trebuie să respire doar 

fiziologic, aerul lumii create, ci poate dobândi harul Duhului Sfânt, respiraţia vieţii lui 

spirituale, cereşti, ca pregătire în viaţa aceasta, în comuniune cu semenii, pentru Împărăţia 

lui Dumnezeu. Materia lumii poate alcătui mai mult decât adăpostul vremelnic pentru traiul 

omului; ea poate alcătui pereţii şi chipul văzut al Bisericii, locul consacrat dinspre care 

pleacă, prin Sfintele Taine, deschiderea şi transfigurarea materiei şi cosmosului întreg, 

către Împărăţia lui Dumnezeu. În lumina aceasta se vede că strădaniile şi lucrarea omului 

nu trebuie să aibă în atenţie doar lumea înconjurătoare, ci şi ogorul sufletului.” (Sorin 

Mihalache)  

Identificați soluții pentru ca omul de azi să nu mai confunde lumea/drumul cu capătul drumului. 

Realizați un exercițiu asemănător cu elevii, la clasă. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U3_S1 (OL 1 - 5) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 inute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament responsabil la 

tineri față de creație; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 
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PROPUNERI APLICAȚII – VERSIUNEA NR 1 

Aplicația nr. 1 - (25 minute) – Metoda ciorchinelui –(Obs. Poate fi folosită la tema Crearea 

lumii văzute – clasa a VII-a)  

    Utilizând metoda ciorchinelui, identificați multiple modalități prin care omul reușește în 

societatea actuală să rămână un bun administrator și prieten al creației. 

 

Aplicația nr. 2 - ( 20 minute) –Chestionar -Natura, prietena mea? 

 Citiți fiecare propoziție și notați cu X răspunsul corespunzător. Numărați răspunsurile. Cele 

mai multe răspunsuri vă caracterizează relația cu mediul. Dacă cele mai multe răspunsuri le 

aveți în rubrica ”aproape totdeauna” înseamnă că sunteți un bun prieten cu mediul 

înconjurător, dacă cele mai multe răspunsuri la aveți în rubrica ”deseori” relația voastră cu 

mediul este una bună, dacă cele mai multe răspunsuri le aveți în rubricile ”o dată” sau 

”aproape niciodată” , înseamnă că sunteți o persoană care nu respectă mediul înconjurător. 

 

 Aproape 

totdeauna 

Deseori O dată Aproape 

niciodată 

Arunc 

gunoaiele 

doar în locuri 

amenajate 

    

Fac 

observații 

celor care 

aruncă 

gunoaie la 

întâmplare 

    

Dacă văd o 

hărtie pe jos 

o ridic 

imediat 

    

Închid lumina 

când ies din 

încăpere 

    

Nu las 

robinetul 

deschis 

atunci când 
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nu folosesc 

apa 

Particip la 

activități de 

ecologizare 

    

Particip la 

plantare de 

pomi și flori 

    

Merg la 

picnic doar în 

locuri 

amenajate și 

nu las 

mizerie în 

urmă 

    

Mențin 

curățenia în 

camera mea  

    

Ajut părinții 

la curățenie 

    

Nu dau foc la 

gunoaie 

    

Păstrez 

mediul curat 

    

Aerisesc 

camera și 

sala de clasă 

    

Nu arunc în 

apă gunoaie 

și alte deșeuri 

toxice 

    

 

 

    Acest chestionar urmărește îmbunătățirea relației cu mediul înconjurător a elevilor de 

gimnaziu și se poate aplica atât la ora de religie cât și la ora de educație civică, la clasele de 

gimnaziu, ajutându-i pe elevi să identifice modul în care fiecare se raportează la mediul 

înconjurător, dar poate stimula și dorința de a deveni mai conștienți de datoriile pe care le au 

față de natură, darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. 

(Filip Daniela)  
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Aplicaţia nr. 3 (45 min) 

 

Denumirea activitătii: Calendarul mediului înconjurător 

Materiale: fişe de lucru conţinând un calendar, planşe de lucru, markere, creioane colorate, reviste, 

lipici. 

 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze pe grupe de câte 4 şi să realizeze un calendar al mediului 

înconjurător pornind de la schiţa de pe fişa de lucru. Astfel, pentru fiecare zi din calendarul 

respectiv elevii vor căuta una sau mai multe imagini sugestive (copiate, decupate din reviste sau 

realizate chiar de ei) şi un motto / citat reprezentativ.  

Elevii vor lucra împreună şi vor afişa ulterior rezultatul lucrului în echipă. 

 

Rationament:  

Elevii vor conştientiza diferite probleme ale mediului prin discuţia asupra zilelor dedicate mediului 

înconjurător, vor lucra în echipă în vederea realizării unei sarcini de lucru.  
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Fişa de lucru – Calendarul mediului înconjurător 
 

IANUARIE 

2 Ianuarie – Ziua Mondială a Zonelor 

Umede 

FEBRUARIE 

2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor 

Umede 

MARTIE 

15 Martie – 15 Aprilie  - Luna Pădurii 

22 Martie – Ziua Mondială a Apei 

APRILIE 

1 Aprilie - Ziua Păsărilor 

22 Aprilie - Ziua Pământului 

24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecției 

Animalelor de Laborator 

MAI 

10 Mai - Ziua Păsărilor și Arborilor 

22 Mai - Ziua Internațională a 

Biodiversității 
24 Mai - Ziua Europeană a Parcurilor 

IUNIE 

5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului 

8 Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor 

17 Iunie - Ziua Mondială pentru 

Combaterea Deșertificării 

21 Iunie - Ziua Soarelui 

IULIE 

11 Iulie - Ziua Mondială a Populației 

AUGUST 

9 August - Ziua Grădinilor Zoologice 

SEPTEMBRIE 

16 Septembrie – Ziua Internațională a 

Stratului de Ozon 

26 Septembrie - Ziua Mondială a 

Munților Curați 

OCTOMBRIE 

1 Octombrie - Ziua Mondială a 

Habitatului 

4 Octombrie - Ziua Mondială a 

Animalelor 

8 Octombrie - Ziua Mondială pentru 

Reducerea Dezastrelor Naturale 

31 Octombrie - Ziua Internațională a 

Mării Negre 

NOIEMBRIE 

8 Noiembrie - Ziua Internațională a 

Zonelor Urbane 

DECEMBRIE 

10 Decembrie - Ziua Drepturilor Omului 

 
 
 

Emilian Iustinian Roman 
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Aplicația nr. 4  

Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului (30 

min) 

 

Criza ecologică este legată de întregul vieții personale și sociale a omului. Criza ecologică este, de 

fapt, criza spirituală și morală a omului. 

criza 

științifică  

criza 

tehnologiei 

criza 

economiei 

criza politicii criza justiției criza moralei 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Exemplificați pentru fiecare din situațiile de mai sus situații de manifestare a tipurilor de criză 

indicate.  

Care dintre ele vi se pare a fi cea mai gravă? Pot fi ele ierarhizate? Argumentați răspunsul.  

 

(Arghire Cristiana) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.predareareligiei.ro/
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69632-slujirea-sociala-a-omului-a-societatii-si-a-lumii-obiectiv-al-misiunii-bisericii
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 inute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament responsabil la 

tineri față de creație; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 
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http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/4 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

 

APLICAȚII 
 

 

 

Aplicația nr. 1 – (40 minute) – Studiu comparativ 

           Pornind de la versurile din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu, realizați un studiu 

comparativ în care să ilustrați legătura românului cu natura, sentimentul patriotic izvorât din 

dragostea de glie, așa cum reiese din fragmentul citat și legătura românului cu natura în epoca 

contemporană. 

”Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul... 

         Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 

  Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, 

             Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste; 

N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/4 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

Aplicația nr. 2 - (20 minute)- Tehnica cadranelor – Tema : Natura- darul lui Dumnezeu 

pentru oameni, clasa a V-a 

    Poate fi utilizată la fixarea cunoștințelor, după ce elevii au citit și discutat cu profesorul 

conținutul lecției. 

    Profesorul împarte elevii pe grupe, apoi dă fiecărei grupe câte o fișă de lucru, cerându-le să 

răspundă la cele patru întebări formulate. Răspunsurile vor fi scrise sub fiecare întrebare, pe spațiul 

liniat, apoi prezentate de câte un reprezentant al grupei fața clasei. Răspunsurile vor fi discutate, 

argumentate, apoi vor fi punctate cele mai valoroase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este motivul pentru care a creat 
Dumnezeu lumea ?   

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

     

 

Cum își manifestă omul grija față de natură? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Dați exemple de calamități din natură 
produse de poluare! 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Cum puteți ajuta și înfrumuseța creația lui 
Dumnezeu? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

 

Ajută-l pe Ionuț să 
formuleze răspunsuri 

corecte 
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Aplicația nr. 3 - (30 minute) – Completați tabelul după modelul dat, indicând  modificările 

anticipate în comportamentul propriilor elevi, ca efect al predării  temei ”Respectul 

creștinului față de lumea creată”, la clasa a XI-a. 

 

Descrierea unui comportament 

înaintea tratării temei 

Modificarea comportamentală 

anticipată în urma tratării temei 

- Indiferență față de mediu ; 

- Ignoranță privind problemele de mediu; 

- Necunoașterea factorilor care duc la 

declanșarea crizei ecologice; 

 

 

 

 

-Formarea unui comportament responsabil 

la tineri față de creație; 

-Înțelegerea de către tineri a cauzelor 

ecologice actuale; 

-Găsirea celor mai bune soluții în vederea 

anticipării și eliminării crizei ecologice; 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația nr. 4 - (30 minute) – Pentru a salva mediul ambiant, de care depindem cu toții, 

omenirea poate lua măsuri concrete, printre care: reducerea consumului de energie, folosirea 

energiei alternative, curate, sustenabile, conservarea apei, folosirea transportului în comun 

pentru a evita consumul exagerat de combustibil și încărcarea atmosferei cu numeroși agenți 

poluanți, plantarea de pomi, lupta împotriva defrișărilor etc.  

    Folosind metoda ciorchinelui idențificați și alte măsuri pe care le considerați absolut 

necesare în vederea creșterii calității vieții în zona în care locuiți. 

 

 

 

 

Filip Daniela                               
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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 „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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line 1) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de creație; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 
 

 

 

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 
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APLICATII 
 

Aplicaţia 1 

Timp: 40 min. 

Studiaţi textele de mai jos, apoi specificaţi câteva modalităţi concrete de valorificare a lor așa încât 

elevii să înţeleagă: 

 

 a) Motivul pentru care Sfinţii Părinţi definesc omul ca “microcosmos”; 

 b) Demnitatea împărătească a omului, diferenţa între “stăpân” după modelul lui Dumnezeu și tiran; 

 c) Caracteristicile unui comportament responsabil/ iresponsabil al omului în raport cu creaţia; 

  
 

Sfântul Grigorie de Nyssa:” Numele Adam, înseamnă cam atât: plămuire pământească.”
1
 

 

Sfântul Ioan Damaschin: “Omul comunică cu existenţele neînsufleţite, participă la viaţa celor 

neraţionale și se împărtășeșe cu spiritualitatea celor spirituale (..) se alătură prin raţiune de naturile 

necorporale și spirituale, deoarece el raţionează, cugetă, judecă fiecare lucru, năzuiește după virtute 

(…) Pentru aceea omul este un microcosm.”
2
 

 

  Fac. 2,19 “ Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările 

cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi: așa că toate fiinţele vii să se numească 

precum le va numi Adam.” 

 

Sfântul Grigorie de Nyssa” Ținuta omului este dreaptă, orientată spre cer, iar privirea îndreptată în 

sus, ceea ce, desigur e un semn de nobleţe și denotă vrednicia împărătească. Or, prin faptul că dintre 

toate singur omul a fost făcut așa, în timp ce la toate vieţuitoarele ţinuta corpului e orientată spre 

pământ, e dovadă clară că acestea sunt destinate să se lase supuse pe când omului I s-a dat puterea 

de a le stăpâni.”
3
 

 

Sfântul Ioan Damaschin:”Nu e vieţuitoare sau plantă în care Creatorul să nu fi pus o oarecare 

energie, care să nu fie folositoare spre trebuinţă omului… Înainte de călcarea poruncii toate erau 

supuse omului, căci Dumnezeu l-a pus stăpân peste toate cele de pe pământ și din ape.”
4
 

 

  

 

Aplicaţia 2: 

Pornind de la considerentele de mai jos, dezvoltaţi 2-3 aspecte care să ilustreze efectele unei 

conduite spirituale autentice,  în plan comunitar și social. 

Timp: 40’ 

 

                                                 
1
 Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, în Scrieri, ed. a II-a, (psb), Ed. IBMBOR, București, 1998, p 21; 

2
 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed.Scripta, București, 1993,p72; 

3
 Sfântul Grigorie de Nyssa, Op. cit. p 61; 

4
 Sfântul Ioan Damaschin,Op.cit., p 66; 
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Din perspectiva teologiei ortodoxe, sintetizată de părintele Stăniloae, frica, întristarea  pofta, 

plăcerea, etc, sunt numite ”afecte ce au pătruns în partea mai puţin raţională a firii, accentuând 

trăsăturile iraţionale ale acesteia, după ce prin cădere s-a slăbit raţiunea, spiritul.”
 5

 

 Afectele nu-s condamnabile în ele însele (de remarcat faptul că Mântuitorul Hristos prin Întrupare 

și-a asumat firea noastră umană în Ipostasul divin, cu tot cu afectele ei). 

 Ele sunt: 1. UTILE firii umane, servind la conservarea ei și nu sunt condamnabile dacă rămân în 

graniţele lor (menţinerea existenţei biologice).  

                 2. BUNE/RELE când omul, care este și spirit ce aspiră către infinit, toarnă în ele 

tendinţe infinite . Atunci ele  pot servi la lucrarea virtuţilor bine plăcute lui Dumnezeu, sau la 

hrănirea patimilor, care sunt condamnabile. 

 Sfântul Maxim Mărturisitorul arată cum pot fi folosite afectele în sens bun:” Pofta o pot preface în 

mișcarea unui dor spiritual după cele dumnezeiești; plăcerea, în bucuria curată pentru conlucrarea 

minţii cu darurile dumnezeiești; frica, în grija de a ocoli osânda viitoare de pe urma păcatelor; iar 

întristarea, în pocăinţa care ne aduce întristarea  de pe urma răului săvârșit în timpul de aici.”
6
 

 De asemenea este important de menţionat faptul că lucrarea virtuţilor este o dovadă de 

raţionalitate întrucât îl îndeamnă pe om pe de o parte la folosirea resurselor naturale, ca daruri 

oferite de Dumnezeu, pentru întreţinerea vieţii, mijloace care sporesc iubirea și comuniunea între 

oameni, și pe de alta la exercitarea unei anumite libertăţi faţă de bunurile trecătoare și orientarea 

atenţiei spre hrana care-i oferă viaţa veșnică. 

 La polul opus, asumarea bunurilor lumești în chip pătimaș, este o dovadă de iraţionalitate pentru 

că omul se amăgește cu ideea că lucrurile finite îi satisfac setea de infinit, caută să obţină plăcere 

prin posesia cât mai multor lucruri dar aceasta e urmată de durerea că nu-l hrănesc îndeajuns și 

caută mereu să ia în posesie mai mult și mai mult, devine dependent (prizonier) de ceva care nu-l 

hrănește cu adevărat nici în viaţa aceasta și cu atât mai puţin în cea viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Pr.Prof. Dumitru Stăniloae, Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR,București, 2002 p 82-83 

6
 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Filocalia vol. 3, apud. Pr. Dumitru Stăniloae, op.cit. p.83 
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Aplicaţia 3: 

 

Proiectaţi o strategie didactică prin care să vizaţi 

creșterea motivaţiei elevilor pentru a adopta 

cumpătarea ca mod de viaţă; 

Ce schimbări estimaţi că ar produce reflecţia asupra acestei 

teme, în fondul existenţial al elevilor? 

Timp: 40’ 

 

 Sugestie: Se poate organiza o dezbatere pornind de la  o știre  cu impact asupra elevilor.  

Exemplu: Potrivit unei statistici, în Europa, anual sunt aruncate aproximativ 100 de milioane de 

telefoane mobile.
7
 

Vor fi evidenţiate următoarele aspecte: 

  -Materialele din care sunt confecţionate respectivele obiecte, sunt din rezerve terestre limitate.  

  -Tehnologia folosită pentru fabricarea altora, presupune un consum de resurse. 

  -Multe din rezidurile tehnice sunt foarte toxice pentru mediul înconjurător. 

 Vor fi prezentate argumente care ar putea stimula interesul elevilor pentru dobândirea virtuţii 

cumpătării într-o lume cu reale tendinţe consumeriste. 

 
 

                                      
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
7
 http://www.evz.ro/detalii/stiri/lumea-digitala-668696.html  

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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Religie” 

Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 
 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de creație; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 
 
 
 
 

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 
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APLICATII 

 

Aplicatia 1 

Găseşte perechea 

Durata: 30 min 
Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: imagini din natură conţinând diverse aspecte ce ilustrează cauze şi efecte ale poluării, un 

panou cu imagini ale diverselor aspecte ale naturii afectate.  

Descriere: 

Elevii sunt împărţiţi în două mari grupe (A şi B); profesorul explică sarcina de lucru: fiecare elev 

din grupa A va extrage o imagine ce ilustrează cauza unui aspect legat de poluare, iar fiecare elev 

din grupa B va extrage o imagine ce ilustrează efectul poluării. Interacţionând, adresând întrebări 

colegilor, elevii din grupa A îşi vor găsi perechea în grupa B şi vor forma astfel o perece ilustrând 

tandemul cauză – efect. Odată formată perechea, elevii vor lipi pe panoul cu imagini propriile 

imagini. Rezultatele for fi discutate împreună cu profesorul.  

Raţionament:  

Interacţionând, elevii vor descoperi şi conştientiza diverse aspecte ale acţiunii umane asupra naturii, 

ceea ce va spori gradul de responsabilizare a acestora în interacţiunea cu mediul înconjurător. 

(Emilian Iustinian Roman) 

 

 

Aplicatia 2 

Omul, împărat al creației (30 min) 

Completați tabelul de mai jos, sintetizând ideilie exprimate de Sfinții Părinți ai sec. IV într-o 

formulă concisă, indicând, totodată, și responsabilitatea omului față de darul lui Dumnezeu. 

 

Sfinții Părinți ai secolului al IV-lea despre vocația cosmică a omului ca preot și împărat sau 

stăpân al creației 

  sinteză 

un cuvânt/o 

expresie 

îndatorirea omului 

un cuvânt/o expresie 

 

 

 

Sf. Vasile Cel Mare 

„Dumnezeu nu doar a 

intrat în natura celor 

lumești, ci a și armonizat 

toate părțile sale și a creat 

un întreg armonic, 

corespunzator și în acord 

cu El” 

  

„Legea nescrisă a naturii 

ne învață să alegem cele ce 

ne sunt folositoare” 

  

 Lumea a fost creată pentru   
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Sf. Ioan Hrisostom 

om, ca un „palat regal și 

strălucitor”, căci i-a fost 

poruncit lui să stăpânească 

și să conducă toate cele 

create 

„Ceea ce e mai mult și de 

prisos este inutil; să pui (în 

picior) pantof peste pantof 

e prea mult, căci nu mai 

poți merge” 

  

 

 

 

Sf Grigorie din Nyssa  

Scopul lumii nu se află în 

sine însăși; ea a fost creată 

pentru om și omul a fost 

creat pentru Dumnezeu; 

lumea e o scara pe care 

omul trebuie să se ridice la 

Dumnezeu 

  

Toată creația e bună, prin 

participarea la Binele 

transcendent 

  

 

 

Aplicația 3  

Raportul omului cu creația (30 min) 

 

1.Completați tabelul: 

 

Viziune ne-creștină a raportului om - creație Viziune creștină a raportului om /creație 

lumea este spațiu lumea este.... 

omul este stăpân peste natură omul este..... 

lumea este o realitate nesemnificativă semnificația lumii este... 

omul este aruncat în lume sensul omului în lume este..... 

omul este separat de reație omul este...... 

omul este autonom omul este..... 

tot ce se petrece în om este rezultat al hazardului 

sau necesității naturale 

semnificația vieții omului este.... 

  

2. Concepeți un scurt text prin care să argumentați viziunea creștină asupra raportului om- 

creație, pe baza informațiilor din tabel. 
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Aplicația 4  

Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi (30 min) 

Completați în piramida alăturată situații din viața cotidiană în care  v-ați confruntat cu/experimentat 

gesturi ce contravin unui comportament ecologic creștin. Prezenta-ți-le ierarhizat: vârful piramidei 

reprezentând  gesturi individuale, de mică amploare, iar baza, comportamentul iresponsabil al  

comunităților în care trăiți. Apoi „răsturnați” simbolic, piramida, exemplificând situații pozitive sau 

comportamente dezirabile.  
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S1 (on-line) 

Ora de Religie ca mediu de conștientizare și asumare a responsabilității față de creație 

(60 inute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Conținuturile religioase școlare, mijloc de responsabilizare a elevului față de creație 

 Omul – împărat al creaţiei 

 Raportul omului cu creaţia 

 Omul – de la sacerdot la despot şi înapoi 

 Criza ecologică – criza morală. Recuperarea sensului lumii și vocația euharistică a omului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament responsabil la 

tineri față de creație; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să înțeleagă cauzele crizei ecologice actuale şi să găsească soluții. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; criză ecologică 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicație (45 minute)- Realizați, după modelul dat, un test sumativ cu- tema: ”Respectul 

creștinului față de lumea creată” – clasa a XI-a , folosind și alte tipuri de itemi, prin care să 

valorificați cât mai multe tipuri de inteligență. 

 

Test sumativ 

Clasa a XI-a 

 

 

Nume și prenume:                                                                                Timp de lucu: 45 minute 

 

1. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 

Întreaga creație este un dar al lui Dumnezeu, pentru noi oamenii.    (A/F); 

Lumea a apărut întâmplător.                                                                (A/F); 

În ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele.                  (A/F); 

 

2. Realizați corespondențe între informațiile din coloana A și cele din coloana B 

                           A                                                                        B 

Pământul                                                                              cu problemele duhovnicești; 

Problemele ecologice sunt în strânsă legătură                     ecologice; 

În Biblie găsim soluții pentru rezolvarea problemelor         proteja natura; 

Menirea omului este de a                                                      este casa noastră. 

 

3. Completați enunțurile cu expresiile și cuvintele din paranteze. 

”Creșteți și vă …………………………… și umpleți………………………… și-l 

supuneți; și stăpâniți peste………… …………………, peste păsările……………., peste 

toate ……………………, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot 

pământul!” (Facere 1, 28). 

 

( pământul, cerului, înmulțiți, peștii mării, animalele) 

4. Prezentați cinci cauze ale crizei ecologice, la noi în țară, apoi identificați remedii ale 

acestora. 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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5. Pornind de la textul : ”Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe 

om și a suflet în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie  ” (Facere 2,7), 

realizați un eseu, cu titlul ”Omul, fărâmă de cer și pământ”, în care să prezentați relația 

ideală dintre om și natură, calea spre Împărăția veșnică. 

În realizarea eseului veți avea în vedere: 

- explicarea semnificaţiei titlului;  

- formularea unui punct de vedere despre relația ideală dintre om și natură; 

- respectarea normelor de ortografie. 

(Filip Daniela)  
 

http://www.predareareligiei.ro/
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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 „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  

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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Introducere 

 

Mediul fizic și mediul social influențează foarte mult învățarea. Modelele individuale de creștere și 

dezvoltare generează diferențele în învățare, în general, dar și maniera în care este livrată învățarea deține o pondere 

importantă în monitorizarea succesului educațional. Tipul de inteligență și treapta pe care se situează copilul la 

începutul micii școlarități vor avea o greutate considerabilă în dezvoltarea sa personală. Dacă profesorul va conferi 

încredere copilului, acesta se va deschide spre cunoașterea și formarea de care are nevoie. Prin intermediul 

analizatorilor proprii, va culege, în manieră personalizată, ceea ce-i folosește, intră în dinamica didactică, aducându-și o 

contribuție meritorie și pozitiv-creativă în actul didactic. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Inteligenţele multiple - scurtă prezentare  

 

Ca şi disciplină umanistă, Religia urmăreşte să contribuie fundamental, în mod moral, spiritual şi educaţional 

la desăvârşirea potenţialului uman al elevilor. Dacă la alte discipline posibilităţile acţionale ale cadrelor didactice sunt 

mai riguros prescrise de însăşi canoanele științei care este împărtăşită copiilor, la disciplina Religie abordarea pozitiv-

creativă şi implicit posibilităţile profesorilor sunt mult mai vaste. Da, aţi citit bine, mult mai vaste! Gândiţi-vă numai că 

în afară de cunoștințe copiii vin în contact cu elemente educative spirituale, muzicale, elemente de istorie aplicată, 

elemente de geografie sau istorie, pentru a nu lăsa chiar la finalul enumerării elementele de teologie practică de genul 

participarii la servicii religioase, la pelerinaje sau procesiuni religioase sau în cel mai simplu caz vizite ghidate spiritual 

în lăcaşele de cult ale confesiunilor ai cărei membri sunt. Toate aceste abordări multi-faţetate ale disciplinei conferă în 

fapt o mare libertate de acţiune specifică în general abordării multi-disciplinare.  

Această realitate poate fi foarte bine pusă în valoare de una din cele mai de succes abordări educaţionale din 

psihologia modernă, respectiv Teoria Inteligenţelor Multiple, elaborată şi dezvoltată de Howard Gardner, psiholog, 

profesor la Universitatea Harvard din SUA. El a introdus în practică Teoria Inteligenţelor Multiple în 1983. Răspunzând 

criticilor din domeniul testării şi evaluării inteligenței, el propune inițial 7 tipuri de inteligență ce pot explica mult mai 

adecvat şi rafinat performanțele activității umane. În 1999 revine, și în cartea sa Intelligence reframed introduce un nou 

tip de inteligență, cea naturalistă, în timp ce argumentează cu tărie posibilitatea existenței unui al nouălea tip, cea 

existențială sau inteligența spirituală. Valoarea deosebită a teoriei lui Gardner este dată de două caracteristici principale: 

i) Pe de o parte fundamentele teoretice sunt bazate pe o analiză atentă şi amănunțită a multor date empirice, mai 

precis studii practice; 

ii) Existenţa printre pedagogi, profesori şi psihologi a unei stări de nemulţumire cu privire la implicaţiile practice 

ale noţiunii de inteligenţă. Exista un sentiment că modalitatea în care este construită definiţia inteligenţei este 

foarte restrictivă. Existau numeroase exemple de persoane dotate cu abilităţi peste medie care nu reuşeau să se 

facă remarcate de testele clasice de inteligenţă. Dacă la aceste fenomene adăugăm şi constatările clasice ale 

psihologiei sociale care ne arată că succesul academic nu este cel mai bun predictor al succesului personal în 

viaţă, tabloul acestei stări de fapt este complet. 
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În acest climat al ştiinţelor educaţionale şi psihologice a apărut Teoria Inteligenţelor Multiple (IM). Pentru a 

defini inteligenţa, Garner & Hatch (1989) explică cele 8 criterii utilizate în realizarea clasificării inteligenţelor, o 

inteligenţă trebuind să răspundă următoarelor exigenţe: 

1. Posibilitatea ca tipul de inteligenţă descris să apară în mod izolat în diferite afecţiuni, accidente ale creierului;  

2. Existenţă unor persoanelor diagnosticate cu sindromul savantului autist, persoane la care tipul de inteligenţă 

respectiv să fie prezent în mod dominant; 

3. Existenţa unui modul central de operaţii sau set de operaţii mentale care să fie subsumate unui tip de 

inteligenţă; 

4. Posibilitatea practică de a identifica un istoric al dezvoltării respectivei abilităţi, împreună cu un set bine 

definite de performanţe de vârf ce pot fi atinse; 

5. Pentru a fi pusă în evidenţă, tipul de inteligenţa trebuie să fi avut un important rol evoluţionar în cadrul 

dezvoltării umane; 

6. Rezultate concrete obţinute din testări în cadrul psihologiei experimentale; 

7. Rezultate concrete obţinute în urma măsurătorilor psihometrice; 

8. Posibilitatea ca tipul respectiv de inteligenţă să poată fi codat simbolic, în sensul de a le fi atribuite anumite 

valori pentru a fi reproduse la nevoie. 

 

Urmărind astfel criteriile de mai sus, Gardner izolează şi descrie cele 7 tipuri inițiale: 

1) Inteligența verbal-lingvistică se referă la abilitatea de a utiliza cuvintele și operațiile de bază ale gândirii cu o 

maximă claritate. Efectele ei se pot vedea atât în exprimarea orală cât și în cea scrisă, aceste persoane folosind 

elementele de sintaxă, structură și fonologie a limbajului cu mare claritate. Legăturile între cunoștiințele 

dobândite anterior și cele în curs de achiziționare sunt foarte bine calibrate; 

2) Inteligența logico-matematică se referă la capacitatea de a 

lucra și manipula pe plan mental concepte, numere, 

capacitatea de a utiliza inducția și deducția în înțelegerea 

realităților abstracte. Acest tip de inteligență se remarcă în 

special când în viață apar situații în care e nevoie să 

utilizăm clasificări, categorizări, generalizări, 

conceptualizări; 

3) Inteligența spațio-vizuală implică capacitatea de a percepe 

cu o mare acuratețe aspectele vizuale ale lumii 

înconjurătoare, fiind atenți la forme, culori. Reprezentările 

vizuale sunt bine dezvoltate și se pot combina în mod 

fericit cu experiențe educative relevante în dezvoltarea 

personală; 

4) Inteligența kinestezică include abilități fizice specifice cum ar fi coordonare, echilibrul, agilitatea, dexteritatea 

în mișcări. Acest tip de inteligență poate folosi în egală măsură atât sportivilor cât şi celor ce au nevoie de 
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mișcări bine coordonate în profesiile lor, cum ar fi chirurgii sau persoanele ce întrebuințează o manualitate 

bine definită în traseul lor vocațional; 

5) Inteligența muzicală, pune în valoare abilitatea de a percepe ritmul, tonul și muzicalitatea atunci când ele apar 

sub diferite forme în contextextele bio-psiho-sociale diferite cu care persoana, respectiv copilul în cazul nostru, 

vine în contact. Această categorie a inteligenței native se poate educa foarte bine odată cu vârsta și integrată în 

mod matur și coerent personalității, contribuie în mod necesar la dezvoltarea echilibrului dinamic al 

personalității; 

6) Inteligența interpersonală mai este cunoscută și sub numele de inteligență socială, persoanele care o dețin 

fiind capabile în mod natural să distingă între diferite variațiuni și modalități ale intențiilor, stării generale de 

dispoziție, emoțiilor afișate mai mult sau mai puțin deschis de oamenii cu care se interacționează. Copiii cu 

această abilitate pot interacționa ca și catalizatori sau mediatori în grupurile sociale cu care vin în contact. 

Odată cu educația și maturizarea lor, aceste persoane vor fi capabili să identifice în mod adecvat emoțiile cele 

mai fine ale celor din jurul lor; 

7) Inteligența intrapersonală este acel tip de inteligență în care există o mare capacitate de reflectare interioară, 

de aplecare asupra emoțiilor. Capacitatea de introspecție este mare, permițând persoanei să-și controleze 

emoțiile, să-și folosească la capacitate optimă motivația intrinsecă. 

La formele de inteligență inițiale s-au mai adăugat, după cum s-a menționat mai sus, ultimele două: 

8) Inteligența naturalistă, ce este o capacitate naturală de a gestiona cu ușurință cunoașterea teoretică și practică 

a mediului înconjurător. Aceste persoane pot recunoaște și clasifica fără mari dificultăți elemente legate de 

floră, faună, fenomene meteorologice; 

9) Inteligența spirituală, reprezită capacitatea subiectului de a conferi înțelesuri spirituale faptelor de viață și 

evenimentelor istorice, și este legată de ușurința de a utiliza resursele spirituale în diverse împrejurări concrete. 

Inteligența Spirituală este de asemenea caracterizată de cultivarea virtuților și valorificarea datelor cunoașterii 

în sens sapiențial. IS le poate integra pe toate celelalte tipuri de inteligențe, conferind persoanei capacitatea de 

a întrevedea modalități adecvate de utilizare a resurselor personale și a inteligențelor, în sens edificator. IS 

reprezintă, de aceea, capacitatea persoanei de a întrevedea substratul unor înțelesuri spirituale care organizează 

raportele interpersonale cu cei apropiați și cu semenii, dar și raportarea față de lumea înconjurătoare, sub 

auspiciile unor valori perene, cultivând contemplația, compasiunea sau recunoștința. 

 

În viaţa reală aceste forme coexistă şi se manifestă împreună. Dacă luăm exemplul unei ore de muzică unde se 

presupune că inteligenţa muzicală este în elementul ei, vom vedea că elevii au nevoie de inteligenţa verbală pentru a se 

exprima şi urmări ideile, vor avea nevoie de cea logică pentru a găsi legătura între ceea ce se predă la clasă şi ceea ce 

trebuie interpretat, de cea spaţială pentru a se orienta în pagina cu note muzicale sau pentru a găsi manualele în geantă. 

Exemplele ar putea continua şi fiecare dintre noi avem aceste inteligenţe dezvoltate cel puţin la un nivel functional. 

Intervenţia educaţională apare ca o necesitate atunci când acest echilibru este deranjat, fie că şcoala insistă excesiv 

asupra unor inteligenţe în detrimentul celorlalte, fie atunci când unii elevi le au (ne)dezvoltate în mod semnificativ. 

Principala caracteristică a teoriei lui Gardner este că postulează şi reuşeşte să dovedească unicitatea şi bogăţia 
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aptitudinală a fiinţei umane, apropiindu-se foarte mult de viziunea creştină asupra vieţii, care vede în om încununarea 

Creaţiei. Gardner şi mai ales cei care lucrează cu elevi şi copii în fiecare zi au văzut că fiecare dintre ei au dezvoltate în 

mod diferit toate aceste abilităţi. Inteligenţele se întrepătrund pentru a contribui în mod decisiv la atingerea idealurilor 

educaţionale.  

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

 

Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

Un om nu este inteligent pentru că are multe idei, după cum un general nu este bun pentru că are mulţi soldaţi. 

(Nicolas Chamfort) 

 

Conform Teoriei Inteligențelor Multiple, inteligența se măsoară în diferite direcții ale universului creativ și 

fiecare copil trebuie evaluat în funcție de tipul inteligenței de care aparține cu preponderență. Cele nouă tipuri de 

inteligență recunoscute până în prezent sunt: logico-matematică, vizuală și spațială, verbală și auditivă, muzicală și 

ritmică, kinestezică, intrapersonală și interpersonală, naturistă și existențială. 

Identificarea inteligenţelor multiple evidenţiază, într-o lectură spirituală, multiplele daruri ale persoanei, 

făptură care este înzestrată cu: 

- Trup ce posedă un echipament senzorial capabil să facă lectura stimulilor lumii; 

- Simțuri ce acţionează ca o fereastră spre o nouă plajă de stimuli, cuprinzând deci o altă parte a lumii; prin toate 

simțurile omul poate culege bogăția de frumusețe și diversitatea de fațete ale creației; 

- Suflet capabil să sesizeze înțelesuri mai adânci și mai înalte în cele sensibile.  

Astfel, pe de o parte, simţurile omului pot cuprinde lumea, fiind ajustate după mărime, formă, distanţă, culoare, 

sunet, încât se poate spune că, pe bună dreptate, o parte semnificativă a lumii este în puterea simţurilor noastre. Pe de 

altă parte, printr-o alcătuire plină de înţelepciune, puterile simţurilor omeneşti se împletesc cu cele ale raţiunii lui, 

făcând posibilă înţelegerea. Această legătură face posibilă ajungerea minţii la înţelesurile adăpostite în cele sensibile. În 

om, ca fiinţă cu suflet înţelegător şi trup material, se întâlneşte lumea materială şi cea spirituală. În el „se uneşte mintea 

înţelegătoare cu cele înţelese în înţelegerea lui; la fel, actele lui perceptive, cu lucrurile sensibile în simţirea lui”.Omul 

este, deci, chemat să adune în el înţelesurile sădite în lume de Dumnezeu. Însă, în această întreprindere, el trebuie să 

evite înţelesurile pătimaşe şi să le caute pe cele curate.
1
 

Prin această lectură complexă a realității, omul, înzestrat cu sensibilități multiple, desprinde tot mai multe și 

mai convingătoare dovezi de frumusețe care îi sporesc erudiția/sensibilitatea simțurilor lui și prin aceasta, rafinamentul 

propriului spirit. Inteligența muzicală – care evidențiază sensibilitatea și capabilitatea spiritului omenesc pentru armonia 

sunetelor, inteligența kinestezică – care îl face pe om receptiv la stimulii lumii sensibile și îi oferă putința să se miște în 

spațiul fizic, inteligența spațială care îi permite să aprecieze distanțele și obiectele – dar și celelalte forme primare de 

                                                 
1 Diac. Dr. Adrian Sorin Mihalache, (2009), Dincolo de simţuri şi de raţiune, în cotidianul „Lumina”, 26 aprilie 2009, 

http://ziarullumina.ro/dincolo-de-simturi-si-de-ratiune-45343.html 

http://ziarullumina.ro/dincolo-de-simturi-si-de-ratiune-45343.html


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 6/8 
 

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 

inteligență (lingvistică și logico-matematică), îl arată pe om ca fiind făptura capabilă să recepteze lumea, să adune 

lumea simbolic în el. Omul nu este înclinat doar să caute explicații cu privire la fenomenele lumii înconjurătoare, să 

sesizeze lumea (prin simțuri) ori să o descrie (prin limbajul uzual, sau prin expresiile artelor, sau prin cele abstracte ale 

limbajului logico-matematic). Omul caută sensuri legate de cele sesizate în lume, și prin aceste sensuri își caută propriul 

sens, legat de viața sa în lume. De aceea, din perspectivă teologică, este semnificativ că psihologia a identificat între 

formele de inteligență și inteligența existențială. Ea exprimă nevoia omului de a găsi sensuri pentru viața pe care o 

trăiește, și înclinația lui de a da un sens lumii.  

Dar, din perspectivă spirituală, omul nu are nevoie doar de sensuri, ci și de iubire, pentru că, făptură născută 

din iubirea părinților, făcută după Chipul lui Dumnezeu-Treime de Persoane iubitoare, chemat la asemănarea cu 

Dumnezeu - el nu se împlinește doar prin cunoaștere, ci mai ales în comuniunea de iubire. De aceea, este remarcabil 

faptul că această radiografie a inteligențelor omenești desprinsă de pe urma explorărilor psihologiei nu se încheie aici, ci 

continuă cu evidențierea inteligenței emoționale, alături de cea existențială. Aceasta pentru că din perspectiva teologiei, 

omul nu este destinat doar să recepteze lumea, sau să îi 

sesizeze formele de ordine existente în ea. El este chemat să 

urce prin toate acestea către o viețuire tot mai deschisă către 

semeni, tot mai mult orientată către cultivarea virtuților. 

Experiența spiritualității arată că omul se împlinește prin 

iubire. Așadar, inteligenţa emoțională și cea existențială 

exprimă, din perspectiva teologică, faptul că omul este mai 

mult decât o ființă care caută să înțeleagă lumea. Căutarea lui 

ultimă este de ordin existențial, căci, însetată de iubire şi de 

sens, persoana se împlineşte abia în comuniune cu 

Dumnezeu şi cu semenii. Viața spirituală valorizează toate 

aceste capabilități ale spiritului omenesc, în timp ce Inteligențele multiple dezvăluie, într-o atentă lectură, multiplele 

fațete de manifestare a persoanei, iar spiritualitatea creștină le valorizează pe acestea în ordine edificatoare.  

Valorificarea inteligenţelor multiple ale copiilor la ora de Religie contribuie major la dezvoltarea gândirii 

critice a copiilor, şi favorizează învățarea explicită, temeinică şi durabilă. Finalitatea oricărui act de învățare pe termen 

lung este crearea omului frumos, iar la Religie, finalitatea învățării explicite este crearea omului iubit de Dumnezeu, 

prin comuniune cu semenii. La acest lucru contribuie şi diversitatea şi complexitatea temelor abordate, ce creează 

numeroase oportunităţi de a descoperi şi învăţa într-un mod atractiv, şi respectând ritmul propriu al copilului şi 

particularităţile lui, conţinuturi variate, noţiuni fundamentale, norme, conduite şi atitudini moral-religioase. 

Astfel, pentru cei ce se remarcă prin inteligenţă lingvistică, activităţi precum explicarea fragmentului de text 

citit, verbalizarea unei trăiri, recitarea unei poezii cu mesaj moral ori descrierea unei obiect, comportament ori 

eveniment va contribui la o mai profundă interiorizare a cunoştinţelor, dar va înlesni şi transferul lor în viaţa personală. 

Pentru inteligenţii logico-matematici, realizarea asocierilor, schematizarea conţinuturilor informaţionale, punctarea 

datelor-cheie şi stabilirea relaţiilor dintre ele constituie tot atâtea puncte de sprijin pentru a învăţa mai uşor şi cu efecte 

pe termen cât mai lung. În cazul celor înzestraţi cu inteligenţă vizual-spaţială, transpunerea în desen, în diagrame, în 
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jocuri de strategie, modelarea sau utilizarea hărţilor constituie tot atâtea puncte de sprijin pentru învăţare. Întrucât 

inteligenţa muzicală se bazează pe armonia sunetului, utilizarea stimulilor sonori, prezentarea ritmată sau cântată a unor 

informaţii, fondurile muzicale vor crea fondul aperceptiv necesar însuşirii temeinice. Dansul, mişcarea, jocul de rol, 

mima şi tot ceea ce implică mişcarea fină ori grosieră sunt foarte utile şi îl vor ajuta pe posesorul tipului de inteligenţă 

corporal-kinestezică să îşi consume o parte din energie, canalizând-o spre înţlegere şi asimilare. Inteligentul naturalist, 

va prefera să înveţe în aer liber sau prin contact direct cu obiectele, cu materialul natural, cu modelul. poate fi 

valorificată în cadrul unor jocuri şi/sau competiţii şi orice activitate artistică, posesorul ei având astfel oportunitatea 

unui schimb de idei productiv, a exersării abilităţilor de comunicare, a interrelaţionării. De cealaltă parte, cei 

caracterizaţi de inteligenţa intrapersonală preferă să vorbească despre sine, despre sentimentele şi convingerilor lor, 

despre regulile morale şi religioase, despre motivaţiile care îi animă, astfel încât transferă cu uşurinţă în viaţa personală 

noile achiziţii. Inteligenţa spirituală este deosebit de importantă, întrucât creierul se poate transforma prin atenţie 

voluntară, prin repetiţie şi prin ritmicitate, iar aceasta are drept consecinţă şi o schimbare a inimii. Iar dacă se schimbă 

creierul, se schimbă şi inima, după cum mărturiseşte teologia creştină, care afirmă că nu se întâmplă nimic în sufletul 

omului fără ca acest lucru să nu aibă repercusiuni în trup şi nu se întâmplă nimic în trup fără ca acest lucru să aibă 

repercusiuni în suflet. Implicarea în experienţe religioase relevante este extrem de benefică pentru cei ce doresc să 

dezvolte acest tip de inteligenţă, în timp ce învăţarea lor depăşeşte graniţele imediatului, palpabilului, făcând trecerea 

spre ceea ce este de necuprins, inefabil şi de neîncăput cu mintea.  

Iată cum atenţia acordată fiecărui tip de inteligenţă poate creşte gradul de implicare şi eficienţa actului 

învăţării, fructificând potenţialul creator al fiecărui copil. Evident, aceste „inteligenţe” nu sunt prezente într-o singură 

formă pură, ci apar la nivel individual în combinaţii, fiecare individ fiind de fapt ,,o colecţie de inteligenţe”. Exersarea 

inteligenţelor multiple este valoroasă pentru o abordare interdisciplinară la ora de Religie, 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. 
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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 „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  

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

 

Folosind lista de verificare de mai sus, 

a. identificați trei copii de la clasele unde predați care manifestă, preponderent, trei tipuri diferite de 

inteligenţă (câte un tip de inteligenţă pentru fiecare copil); 

b. folosind doar inițialele lor descrieți într-un paragraf ce acțiuni, activități, întrebări adresate v-a 

motivat alegerea lor;  

c. pentru fiecare dintre ei descrieți adaptarea unei secvențe de lecție (poate fi predare/evaluare/consolidare) la specificul 

inteligenței lor predominante. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

Aplicați1 2 (30 minute) 

 

Alegeţi o temă din programa de Religie şi propuneţi o activitate didactică în care să valorificaţi 

minim 4 dintre inteligenţele multiple ale copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T3_U1_S1 (OL1 - 6) 

APLICATII SUPLIMETARE 

 



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” 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare 

a disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



APLICATII 

Aplicația 1  

Inteligențele multiple (40 min) 

Citiți povestea rabinului Eisik din Cracovia, model de parabolă din vechea gândire iudaică, 

invocată de mai mulți gânditori, printre care și Mircea Eliade, dar și Andrei Pleșu în lucrarea sa 

Parabolele lui Iisus: 

 

 

 „După mulți ani de sărăcie grea, care însă nu i-au zdruncinat încrederea în Dumnezeu, rabinului 

Eisik din Cracovia i s-a poruncit în vis să meargă să caute o comoară la Praga, sub podul care 

duce la palatul regal. După ce visul s-a repetat de trei ori, rabinul Eisik s-a hotărât și a plecat la 

Praga. Numai că podul era păzit zi și noapte de gardieni, astfel încât rabinul nu îndrăznea să se 

apuce de săpat. Venea însă în fiecare dimineață lângă pod și îi dădea târcoale până seara. În cele 

din urmă, șeful pazei, intrigat de ceea ce vedea, l-a întrebat, politicos, ca caută acolo: caută ceva 

anume sau așteaptă pe cineva? Atunci rabinul Eisik i-a povestit visul datorită căruia venise de 

atât de departe la Praga. Paznicul a izbucnit în râs: «Bietul de tine, cu pingelele tale tocite! Ai 

pornit la asemenea drumeție dedragul unui vis! Deh, așa e când te încrezi în vise! Și eu ar fi 

trebuit să-mi iau picioarele la spinare, când mi s-a poruncit odată, în vis, să mergem la Cracovia 

și, în odaia unui jidov pe care, chipurile îl chema Eisik, fiul lui Jekel, să sap undeva după sobă, 

ca să găsesc o comoară. Eisik, jiul lui Jekel! Parcă mă văd la locul cu pricina - unde probabil 

jumătate din locuitorii evrei se numesc Eisik și cealaltă jumătate Jekel - scotocind prin toate 

casele!» Și paznicul a izbucnit din nou în râs. Rabinul Eisik s-a înclinat, s-a întors acasă, a 

dezgropat comoara și, cu o parte din ea, a construit o casă de rugăciune care se numește «Școala 

Reb Eisik Reb Jekel.» ” 

 

Cerințe: 

a. Cum ar spune fiecare din cele șapte inteligențe povestea? Pe ce credeți că ar pune accent? 

Dezvoltați, în cîte un singur enunț, fără a relua textul integral, cum se vede parabola, din 

perspectiva fiecăruia. 

b. Dezvoltați „cheia” parabolei (morala sa ), din perspectiva Inteligenței spirituale. 

 

 

 

 

Aplicația 2 

Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie (20 min) 

Teoria Inteligențelor multiple poate fi valorificată cu succes în orele de religie mai ales pentru 

acele conținuturi care presupun un grad mare de problematizare: „Creștinismul și provocările 

lumii contemporane”, clasele IX-XII , „Libertate și opțiune” , clasa a X-a, „Trăirea învățăturii 

creștine - Forme de denaturare a persoanei”, clasa a XI-a,  „Trăirea învățăturii creștine - Rolul 

tinerilor în apărarea vieții”, clasa a XII-a. Astfel, tematica abordată poate fi privită din mai multe 

perspective, sub diferite unghiuri. 

 

Selectați unul din conținuturile de mai sus și dezvoltați, schematic, strategia didactică prin care 

ați putea valorifica inteligențele multiple.   

Arghire Cristiana       
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                                                         SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

       La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturor tipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

                                                                

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicatia 1 - 60 de minute  

1. Identificați care este tipul dvs. predominat de inteligență utilizat în predarea Religiei; 

2. Identificați  trei avantaje ale utilizării acestui tip de inteligență în munca dvs. cu elevii; 

3. Identificați trei dezavantaje ale utilizării acestui tip de inteligență în munca dvs. elevii; 

4. Descrieți o modalitate prin care puteți să vă dezvoltați un anume tip de inteligență pe care mai 

apoi să îl utilizați în predarea Religiei. 

 

Stoica Silvia Roxana  

 

Aplicația 2 

Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie (30 min) 

 

Teoria inteligențelor multiple poate fi folosită pentru acele conținuturi în care se discută parabolele 

biblice. Dat fiind caracterul lor de poveste, ele pot „suporta” lecturi alternative, dar, nu trebuie uitat 

că înțelesul, mai cu seamă în acest caz, nu reiese decât la modul global, într-o viziune unificatoare.  

 

Valorificarea inteligențelor multiple, într-o activitate didactică pe grupe de elevi, aplicată la 

„Parabola fiului risipitor”  se poate desfășura în două etape (2 ore didactice): în prima oră se 

prezintă partea teoretică, pentru ca elevii să se poată grupa singuri, în funcție e tipul de inteligență 

pe care îl au (lecția trebuie desfășurată la clasele mari, de liceu, unde se presupune că elevii au un 

nivel suficient de ridicat de autocunoaștere ).  Apoi se citește textul biblic în clasă, și se dau 

indicațiile necesare. În ora a doua, cele șapte grupe, vor lucra, sub indicațiile profesorului: 

 1. Grupa reprezentând inteligența verbal -lingvistică  - va spune povestea parabolei, oral, 

cât mai persuasiv, harismatic; 

 2. Grupa reprezentând inteligența logico-matematică - va prezenta povestea schematic; 

poate face o hartă a ținutului (cu o pregătire prealabilă ce necesită culegerea datelor geografice), 

indicând traseul desfășurat de fiul risipitor; 

http://www.predareareligiei.ro/
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 3. Grupa reprezentând inteligența vizuală - va realiza un desen cu elemente artistice; se 

poate focaliza numai pe unul din momentele poveștii (întoarcerea sau momentul plecării); 

 4. Grupa reprezentând inteligența kinestezică - va prezenta fie sub forma unui joc de rol, 

cu un scenariu dramatic compus de elevi, fie ca mimă; 

 5.  Grupa reprezentând inteligența muzicală - se poate asocia cu grupa 4, pentru a asigura 

fondul sonor al dramatizării; 

 6. Grupa reprezentând inteligența inetrpersonală - va insista pe relațiile sociale dintre 

tată și fiul rămas acasă, fiul plecat și stăpânul acestua, relația dintre cei doi fii, relația tată-fiul întors 

acasă; pot îmbăgăți povestea, adăugând dialog; 

 7. Grupa reprezentând inteligența intrapersonală - va prezenta parabola doar din 

perspectiva fiului plecat, ca pe un monolog interior;  

 

Cerințe: pe baza modelului de mai sus, dezvoltați un scenariu didactic care să utilizeze inteligențele 

multiple, având drept conținut o altă parabolă biblică.  

 

(Arghire Cristiana) 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

Aplicația 1 (20 minute) 

 

1.Prezentați o modalitate prin care puteți preda elevilor tema Creația  prin care să evidențiați  cum a 

folosit Creatorul toate cele nouă tipuri de inteligență. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

Aplicația 2 (20 minute) 

 

1.Descrieți  trei tipuri de inteligență  ce pot fi cel mai ușor utilizate în predarea Religie în funcție de 

nivelul de dezvoltare al elevilor de la o clasă la care predați. 

2.Argumentați dacă este mai potrivit să utilizați toate aceste tipuri de inteligență simultan în predarea 

unei ore de Religie sau doar una dintre ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/4 
 

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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

Aplicația 3 (20 minute) 

 

Realizați, sub forma unei poezii, a unui desen,a unui eseu despre flora sau fauna toamnei, un material 

care să exprime starea emoțională a oamenilor pe timul Toamnei sau într-una din sărbatorile religioase 

și sfinți. 

2. Identificați apoi care  este tipul majoritar de inteligență folosit 

4.Descrieți ce alte elemente – specifice celorlalte tipuri de inteligență, ar putea fi adăugate în alcătuirea materialului 

respectiv. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 
 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

 

Aplicație –( 50 minute) – Joc didactic – Poezii colective (Obs. Poate fi utilizat atât la clasele de 

gimnaziu cât și la cele de liceu, la teme care fac referire la creație). 

 

    Profesorul împarte elevii în grupe de câte 5-6 membri. Fiecare grupă scrie un cuvânt inspirat de 

ideea de creație, apoi dă mai departe foaia celor din dreapta.  

    În cadrul fiecărei grupe, fiecare persoană va scrie pe o foaie separată o propoziție sau o sintagmă 

inspirate de această temă, fără a se consulta cu ceilalți. După aceea, grupa dă mai departe toate 

aceste foi, grupei din dreapta. Fiecare grupă trebuie să compună o poezie, folosind tema ca titlu și 

aranjând propozițiile într-o ordine care să aibă un sens pentru membrii săi. 

    După ce toți sunt mulțumiți cu ordinea aleasă, urmează să decidă asupra modului în care vor 

prezenta poezia. Vor decide dacă fiecare persoană va recita un vers, dacă toți vor spune întreaga 

poezie etc. Se vor hotărî apoi și la o imagine realizată de fiecare grupă în parte, care să reprezinte 

poezia, vor compune un cântec pe versurile ei, vor adăuga o mișcare a membrilor grupei la fiecare 

rând al poeziei. La sfârșit, ar trebui să obțină o secvență de mișcări asociate cu citirea poeziei lor. 

    Fiecare grup o va interpreta în fața celorlalți. 

    Evaluarea se va face prin aplauze și prin aprecieri verbale stimulative. 

 

   Acest joc urmărește utilizarea și dezvoltarea tuturor tipurilor de inteligență (inteligență verbal-

lingvistică, inteligența logico-matematică, inteligența muzicală, inteligența kinestezică, inteligența 

interpersonală, inteligența spațio-vizuală, inteligența intrapersonală, inteligența naturalistă și 

inteligența spirituală), dar și stimularea creativității și creșterea stimei de sine a elevilor emotivi. 

 

                                                                                  Nume și prenume: Filip Daniela 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 
 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 – (30 minute)- Identificați câte două teme, tipuri de activități sau secvențe 

didactice, pe care le puteți utiliza atât în cadrul orelor de religie, cât și în cadrul activităților 

extracurriculare, în funcție de tipul de inteligență al elevilor dumneavoastră. Completați în tabelul 

de mai jos după modelul dat. 

Exemplu: 

 

 Tipul de inteligență Teme/ Activități didactice/ Secvențe de lecție 

1. Inteligența verbal-lingvistică -Cerc de literatură; 

-Eseuri pe teme religioasă 

2. Inteligența logico-matematică -Ordonarea evenimentelor istorice  

-Clasificarea sărbătorilor, a postului, a virtuților creștine. 

3. Inteligența muzicală -Intonarea cântărilor Sfintei Liturghii; 

-Susținerea de spectacole cu ocazia marilor sărbători creștine. 

4. Inteligența kinestezică -Concurs de teatru religios; 

-Pantomimă. 

5. Inteligența spațio - vizuală -Cerc de pictură pe sticlă; 

-Concurs de fotografie. 

6. Inteligența intra-personală -Autoevaluarea ; 

-Descoperirea sinelui. 

7. Inteligența inter-personală -Activități de voluntariat; 

-Ajutorarea colegilor de clasă (meditații). 

8. Inteligența spirituală -Exerciții de cultivare a virtuților; 

-Exerciții de valorificare a datelor cunoașterii în sens sapiențial. 

9. Inteligența naturalistă -Activități de explorare a mediului; 

-Activități de ecologizare și protecție a mediului înconjurător 
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Aplicația nr.2 – (30 minute)-  Folosind grila de mai jos, identificați caracteristicile celorlalte tipuri 

de inteligență, apoi găsiți conținuturi și arătați modul în care pot fi valorificate acestea. 

 

TIPUL DE INTELIGENȚĂ CARACTERISTICI CONȚINUTURI 

Inteligența verbal-lingvistică   

Inteligența spațio-temporală   

Inteligența logico matematică   

Inteligența muzicală 

 

  

Inteligența kinestezică 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 
 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

 

 

Aplicația nr. 1 – (55 minute) – Pornind de la textul scripturistic din Evanghelia după Matei, cap. 1 și 

2, privind Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, continuați piesa de teatru ”Nașterea Domnului 

Hristos”, apoi realizați un scenariu didactic în care să valorificați cel puțin patru tipuri de inteligență. 

(Obs. Poate fi folosit la toate clasele, dar ținând cont de complexitatea cerinței, este indicat mai ales la 

clasele de liceu) 

Piesă de teatru într-un singur act 

NAŞTEREA DOMNULUI HRISTOS 
Personaje: 

Irod 

Primul mag 

Al doilea mag 

Al treilea mag 

Îngerul 

Căpitanul 

Cărturarii 

Fariseii 

Iosif 

Fecioara Maria 

Pruncul Iisus 

 

Magii: (intră în scenă, privesc spre public, apoi îl întreabă) 

- Unde este Regele Iudeilor, Cel ce S-a născut?  Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit 

să I ne închinăm. 

Irod (tulburat): Căpitane, căpitane! 

Căpitanul: Poruncă, mărite rege! 

Irod: Să vină la mine toţi arhiereii şi cărturarii poporului! 

Căpitanul: Dorinţa măriei tale va fi îndeplinită. (iese din încăpere) 

Cărturarii şi fariseii: (intră în scenă, se închină în faţa lui Irod)  

  Mărite rege, care-ţi este dorinţa? 

 

Irod: Am auzit că mi-au călcat hotarele trei magi care Îl caută pe cel mai mare împărat. Vreau să 

ştiu unde se va naşte împăratul mult aşteptat de popor? 

Cărturarii: (având în mâini câte o carte )  În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: 

(unul dintre ei citeşte din carte)„Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic 

între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”. 

Irod (către căpitan): Aduceţi la mine magii! 

Magii: Să trăieşti, mărite rege! 

Irod: Spuneţi ce căutaţi în ţara mea? 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/4 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

Magii: Căutăm pe cel mai mare împărat care s-a născut vreodată în lume. Ne-a condus până la 

tine, stea mare, de foc. 

Al doilea mag: Steau s-a ascuns, iar noi am venit să ne spui unde s-a născut marele împărat. 

Al treilea mag: Suntem obosiţi de drum şi dorim să-l găsim pe dată, să ne închinăm şi să-i aducem 

daruri. 

Irod: Nu am auzit de niciun împărat mai mare decât mine care să se nască pe pământul meu. 

Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind 

şi eu să mă închin Lui. 

Magii: De îndată ce vom afla îţi vom da de veste! (Se închină lui Irod, apoi se retrag) 

(Se arată steaua pe cer) 

Magii: Priviţi steaua. Ea ne va conduce la cel mai mare împărat. Să pornim la drum! 

( steaua se opreşte deasupra peşterii, magii intră , zăresc pruncul şi pe mama lui, i se închină şi îi 

aduc daruri) 

 

Primul mag:        Aur ţi-am adus în dar 

                             Împăratul meu preasfânt. 

Al doilea mag:    Smirnă este darul meu 

                             Pruncule din Betleem 

Al treilea mag:    Ţi-am adus în dar tămâie 

                             Tuturor spre mântuire. 

( Se închină până la pământ şi se retrag)  

( E noapte. Magii dorm) 

Îngerul (intră în scenă, se apropie de magi şi-i trezeşte): Eu sunt îngerul lui Dumnezeu, şi-am 

venit să vă vestesc că regele Irod urmăreşte să ucidă pruncul pentru că se teme că-i va lua tronul. 

Magii: Ce să facem? I-am spus că îi vom da de veste când vom găsi pruncul. 

Îngerul: Pe altă cale, plecaţi repede în ţara voastră. 

Primul magi: Aşa vom face. Să pornim iute la drum!  

( În peşteră, sub lumina stelei, pruncul, Fecioara Maria şi Iosif , dorm. Apare îngerul care îl 

trezeşte pe Iosif) 

Ingerul: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, 

fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-L ucidă. 

Irod: (strigă) Comandante, comandante! 

Comandantul: Poruncă mărite rege. 

Irod: Magii m-au păcălit. Toţi pruncii sub doi ani din Betleem să fie ucişi. Niciun alt împărat nu-

mi va lua mie tronul. 

 

 

Profesorul  împarte elevii pe grupe, în funcție de tipul de inteligență al fiecăruia, apoi le pune la 

dispoziție materialele necesate tratării temei puse în discuție. 

 Grupa nr. 1 (inteligență verbal-lingvistică)- Cu ajutorul textului scripturistic, continuați piesa de 

teatru ”Nașterea Domnului Hristos”. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Grupa nr.2 (inteligență kinestezică)- Distribuiți rolurile și puneți în scenă fragmentul din piesa de 

teatru ”Nașterea Domnului Hristos”. (Fiecare elev primește câte un exemplar din piesa de teatru; 

profesorul îi poate ajuta în alegerea/distribuirea rolurilor). 

Grupa nr.3 (inteligență logico-matematică)- Cițiți primele două capitole din Evanghelia după 

Matei, apoi ordonați cronologic evenimentele legate de Nașterea Domnului. 

Grupa nr.4 (inteligența muzicală) – Pregătiți, apoi intonați câteva colinde închinate Pruncului Iisus, 

care se cântă în zona voastră în Ajunul Crăciunului. 

Grupa nr.5 (inteligența spațial- vizuală) – Reprezentați grafic simboluri, obiceiuri, datini legate de 

sărbătoarea Nașterii Domnului. 

După treminarea sarcinilor primite, fiecare grupă va prezenta în plen rezultatul muncii în echipă. Vor 

fi apreciate cele mai valoroase intervenții. 

Scopul aplicației este atât de a valorifica fiecare tip de inteligență al elevilor, dar și de a le dezvolta 

creativitatea, abilitatea de a lucra în echipă, de a le îmbunătăți comunicarea și de a le transmite 

cunoștințele într-un mod plăcut, natural și eficient. 

 

 

 

 

                                                                                                   Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţiextrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 
 
 
 
 
 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

http://www.predareareligiei.ro/
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Teoria lui Howard Gardner privind inteligenţa multiplă îşi află aplicarea în sala de clasă prin 

identificarea unor stiluri de învăţare, alături de stilul behavioral şi înzestrările naturală. Cu alte 

cuvinte, tipurile de inteligenţă indică nu doar abilităţile unei persoane, ci şi maniera sau metodele pe 

care care le preferă în procesul de învăţare şi pentru a-şi dezvolta nu doar punctele forte, ci şi cele 

slabe. De exemplu, o persoană cu un avansat nivel de inteligenţă muzicală, dar cu inteligente 

logico-matematică mai puţin dezvoltată îşi va dezvolta această inteligenţă prin intermediul muzicii, 

nu doar prin numere
1
.  

 Dezvoltând punctele forte ale unei persoane va încuraja deschiderea spre experienţa de 

învăţare, ceea ce permite dezvoltarea punctelor slabe.  

Tipurile de inteligenţă propuse de Gardner nu există izolate; deci nu pot  fi măsurate după un 

acelaşi set de criterii. Mai degrabă, inteligenţa este un amestec de mai multe abilităţi, la fel de 

importante în viaţă şi deci imposibil de clasificat. Deşi fiecare persoană are un set de astfel de tipuri 

de inteligenţă, tendinţa încă predominantă în multe instituţii de învăţământ este de a categorisi un 

elev drept intelligent sau nu şi de a le transmite un astfel de mesaj. De altfel, mulţi dintre cei ce au 

devenit oameni de success într-un domeniu sau altul nu au un parcurs academic ireproşsabil tocmai 

pentru că tipurile de inteligenţă dezvoltate nu au fost exploatate în şcaolă. Identificare setului de 

inteligenţe specifice unei persoane este, în realitate, un demers dificil, dar cel puţin trebuie să 

plecăm de la premisa că e greşit să judecăm un elev după un anumit tipar sau conform unei 

înţelegeri a inteligenţei depăşită. Demersul trebuie să înceapă cu descoperirea şi exploatarea acelor 

calităţi specifice fiecărei persoane, care o face diferită de celelalte.  

Tabelul de mai jos
2
 include o serie de idei pentru aplicarea a şase dintre tipurile de 

inteligenţă sugerate de Gardner atât pentru susţinerea demersului didactic, cât şi în orienarea în 

carieră. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm  

2
 Preluat şi adaptat de pe http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm 

http://www.predareareligiei.ro/
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm
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Tipul de inteligenţă Rolul tipice Exemple de activităţi 

şi modalităţi de 

evaluare 

Resurse şi 

modalităţi 

preferate în 

învăţare 

LINGVISTICĂ scriitor, avocet, ziarist, 

purtători de cuvânt, 

profesori de limbi 

străine, editori, 

lingvişti, traducători, 

consultanţi media, 

prezentatori radio şi 

TV, actori.  

 

Scrieţi un set de 

instrucţiuni, un 

discurs, un eseu,  

Realizaţi un discurs pe 

un anumit subiect 

Editaţi un text deja 

scris 

Comentaţi un  

eveniment, o situaţie 

Cuvinte  

LOGICO-

MATEMATICĂ 

Oameni de ştiinţă, 

ingineri, experţi în 

computere, contabili, 

statisticieni, cercetători, 

analişti, bancheri, 

agenţi de asigurări / 

vânzări, oameni de 

afaceri, negociatori, 

directori. 

Analizaţi cum 

funcţionează ceva 

Dezvoltaţi o strategie 

pentru a atinge un 

scop 

Evaluaţi o propunere 

sau o afacere 

Găsiţi modalităţi de a 

măsura ceva 

Numere, logică 

MUZICALĂ Muzicieni, cântăreţi, 

compozitori, DJ, 

ingineri în acustică, 

profesori de muzică 

Cântaţi un cântec 

Indicaţi piese musicale 

pentru a sugera 

diverse stări de spirit 

Muzică, sunete, 

ritm 

CORPORAL-

KINESTETICĂ 

Dansatori, actori, atleţi, 

oameni de sport, 

pompieri, şoferi, 

grădinari, bucătari, 

exploratori. 

Mimaţi pentru a 

sugera ceva sau pentru 

a explica ceva 

Demosntraţi o tehnică 

din sport 

mişcare 

VIZUAL-SPAŢIALĂ Artişti, designeri, 

arhitecţi, inventatori, 

consultanţi în estetică, 

pictori, desenatori. 

Realizaţi un costum 

Realizaţi designul unei 

camere / clădiri 

Aranjaţi obiecte 

Interpretaţi o pictură 

Imagini, 

fotografii, forme 

INTERPERSONALĂ Terapeut, mediator, 

consilier, politician, 

educator, preot, 

psiholog, profesor, 

doctori, mentori, 

antrenori 

Analizaţi expresia 

facială / body 

language 

Arătaţi sentimente prin 

limbajul trupului 

Daţi sfaturi  

Comunicare, 

cooperare 

 
Emilian Iustinian Roman 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(propunere pentru 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţiextrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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Ca un prim pas as propune cursantilor sa-si faca un auto-test pentru a-si identifica propriul profil. De cele mai multe ori 

suntem tentati sa apreciem ca avem cu totii acelasi mod de a percepe o situatie sau ca avem aceleasi capacitati. Astfel, 

un profesor poate fi convins ca un cantec de exemplu TREBUIE sa fie cea mai buna ancora de memorie pentru elevi 

pentru ca functioneaza perfect pentru el. 

Am folosit un astfel de test in cadul unui proiect, iar fisierul poate fi descarcat gratuit aici test inteligente multiple 

(trebuie ales download).  

 

Aplicație (30 minute) 

Invatarea experientiala presupune construirea unei experiente de analizat si apoi, foarte important, 

procesarea acesteia pentru a ajunge la rezultatul urmarit. 

Puteti lucra cu oricare dintre exemple, la alegere. Puteti alege o alta tem, dar va trebui sa incepeti cu 

descrierea experientei si pasii de procesare, apoi modul de a continua pentru lectia aleasa. 

Exemplul 1 

In situatia descrisa mai jos spuneti cum puteti continua 

Sunteti la clasa si rugati elevii sa se gandeasca daca li s-a intamplat vreodata sa primeasca un sprijin de la cineva de la 

care nu s-ar fi asteptat in timp ce persoane mai apropiate au fost indiferente (prieteni, frati, etc) Dupa cateva minute 

verificati cine a avut o astfel de experienta si rugati-i pe cei care nu au avut niciodata o astfel de experienta sa se 

gandeasca cum s-ar simti. Este posibil un astfel de lucru? 

Tema de reflectie propusa are o puternica incarcatura emotionala, procesarea trebuie facuta cu grija. Multe persoane 

apeleaza la umor pentru a se descarca sau apara emotional, iar unele devin foarte retrase. 

Puteti cere elevilor sa reflecte emotia/ experienta printr-un gest, cuvant, refren, schita, desen, pot alege sa numeasca un 

peisaj cu care asociaza emotia/ experienta, pot alege sa spuna la ce cred ca s-au gandit cei care nu i-au ajutat sau sa 

descrie cum s-au simtit ei. 

Descrieti cum puteti continua pentru a utiliza experienta de mai sus si a continua fie procesarea (a scoate mai multe 

elemente din experienta) fie predarea/evaluarea/consolidarea continutului lectiei (Samariteanul milostiv) si cum puteti 

identifica si valorifica tipurile de inteligenta dominante ale elevilor in acest proces. 

Exemplul 2 

Cu ajutorul unor voluntari ati pregatit un joc de rol de maxim 5 minute in care unui personaj i se face rau pe strada si 

cere ajutor de la doi localnici care trec (nu il ajuta, iar in dialogul lor se strecoara si greseli de calcul / emotii nesincere) 

apoi este ajutat de un necunoscut. 

La procesare intrebati elevii daca cred ca este posibil sa se intample asa ceva. Cum cred ca ar reactiona ei, din ce 

motive. Au fost vreodata in unul din aceste roluri? In care? Ce ne motiveaza sa ii ajutam pe ceilalti? Uneori nu este 

deloc simlu. Ce ne da putere? 

Cereti elevilor sa reprezinte sursa acestei puteri pentru ei, oricum doresc (printr-un gest, cuvant, refren, schita, desen, 

etc). 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV2dWxlZGl8Z3g6NGE0MDMzMDUyZDRhYjcwZg%20
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Descrieti cum puteti continua pentru a utiliza experienta de mai sus si a continua fie procesarea (a scoate mai multe 

elemente din experienta) fie predarea/evaluarea/consolidarea continutului lectiei (Samariteanul milostiv) si cum puteti 

identifica si valorifica tipurile de inteligenta dominante ale elevilor in acest proces. 

 

 

Aplicație (30 minute) 

 

Identificati care sunt cele 3-4 tipuri de inteligenta dominanta pentru dvs. 

Descrieti modul in care ati valorificat aceste inteligente in predarea unei lectii la alegere. 

Descrieti cel putin o secventa din aceasta lectie adaptata pentru a fi mai bine receptata de elevii care 

au dominante alte 3 tipuri de inteligente. 

Identificati care este cel mai dificil element in procesul de construire a acestor secvente si cum puteti depasi 

dificultatile. 

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

Data: 2.12.2012 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 inute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

-Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

- Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicație (30 min.) 

                                 Chestionar referitor la tipul de inteligență 
Nume și prenume…………………………. 

Nu există răspunsuri corecte sau greșite. 

Răspunde la întrebări prin DA sau NU. 

Încercuiește doar un singur răspuns la fiecare întrebare. 

Pentru a obține cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă . 

Completează chestionarul pe cont propriu. 

(OBS:Acest chestionar vizează doar primele patru tipuri de inteligență) 

 

1 Îți place mult să citești DA NU 

2 Manifești interes pentru orele de științe DA NU 

3 Te folosești de gestica mâinii când scrii DA NU 

4 Poți descrie evenimente sau imagini folosind epere vizuale 

bine conturate și definite 

DA NU 

5 Preferi jocurile de cuvinte gen rebus, cuvinte încrucișate, 

integrame 

DA NU 

6 Ești talentat la desen DA NU 

7 Îți este ușor să lucrezi cu cifre și alte concept matematice DA NU 

8 Folosești cu ușurință hărți, diagrame, grafice, pe care tinzi 

să le utilizezi mai des decât colegii tăi 

DA NU 

9 Ai o memorie bună a glumelor, a bancurilor, și altor 

întâmplări hazlii 

DA NU 

10 Urmărești cu atenție prezentările ce conțin elemente grafice, 

cum ar fi planșe fizice sau prezentări Power Point, hărți, 

grafice, fragmente video 

DA NU 

11 Când notezi anumite informații prefer să nu iei notițe, ci să 

desenezi diagrame, imagini reprezentative 

DA NU 

12 Reții ușor nume de locuri, oameni evenimente DA NU 

13 Îți place să desfaci în elemente component anumite obiecte 

și să repair diferite lucruri 

DA NU 

14 Abilitățile tale de citire sunt mai dezvoltate decât la alte 

persoane 

DA NU 

15 Îți place să ansamblezi anumite lucruri DA NU 

16 Ești foarte curios în general DA NU 

17 Ești pasionat de ”butonarea” dispozitivelor IT, computer, 

tablet, smartphone 

DA NU 

18 Preferi activitățile practice DA NU 

19 Îți place să efectuezi activități fizice în timpul liber DA NU 

20 Îți plac jocurile de cuvinte, poeziile, vorbirea în rime sau 

sintagmele cu dublu înțeles semantic; 

DA NU 

21 Când ortografiezi un cuvânt, scrii cuvântul pe hârtie înainte DA NU 

http://www.predareareligiei.ro/
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22 Îți place să te miști în voie când lucrezi DA NU 

23 Îți plac jocurile de strategie DA NU 

24 Cauți explicații logice când te confrunți cu aspecte 

necunoscute 

DA NU 

25 Când începi o sarcină nouă, îți place să începi imediat și să 

rezolvi ceva atunci, pe loc 

DA NU 

26 Ai un vocabular dezvoltat DA NU 

27 Îți place să demonstrezi și să arăți altora diverse lucruri DA NU 

28 Manifești interes în ordonarea lucrurilor în categorii, 

ierarhizări 

DA NU 

29 Îți place să joci diverse roluri DA NU 

30 Îți place să organizezi diferite experimente pentru a vedea 

cum funcționează lucrurile 

DA NU 

31 Te descurci cu ușurință în spații necunoscute DA NU 

32 Îți place să fii realizezi machete DA NU 

33 Apreciezi povestitorii talentați DA NU 

34 Când descrii o vacanță/ o petrecere unui prieten, vorbești 

despre cum arătau oamenii, despre modul în care erau 

îmbrăcați, despre gestica lor 

DA NU 

35 Desenezi pe orice îți cade la mână DA NU 

36 Urmărești ușor un drum pe hartă DA NU 

37 Manifești talent oratoric DA NU 

38 Îți place să joci în piese de teatru DA NU 

39 Când citești o carte îți imaginezi scenele descrise DA NU 

40 Preferi să comunici mai ales verbal DA NU 
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Interpretarea chestionarului 

După completarea chestionarului, află care tip de inteligență predomină. Încercuiește numai 

numărul întrebărilor la care ai răspuns cu DA. 

 

Inteligența 

verbal-lingvistică 

Inteligența 

logico-

matematică 

Inteligența 

spațio-vizuală 

Inteligența 

kinestezică 

1 2 4 3 

5 7 6 11 

9 16 8 13 

12 17 10 15 

14 23 18 19 

20 24 31 21 

26 28 34 22 

33 30 35 25 

37 32 36 27 

40 35 39 29 

Total întrebări 

încercuite: 

…………………

……. 

Total întrebări 

încercuite: 

…………………

……. 

Total întrebări 

încercuite: 

…………………

……. 

Total întrebări 

încercuite: 

…………………

……. 

 

 

Filip Daniela 
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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 „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 

 
P1_T3_U1_S1 (ON-LINE2) 

 

Inteligenţele multiple și gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

 

 (30 min. teorie; 60 min. practică) 

 

 
1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

               La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturor tipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a  

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICATII 

 

Aplicaţia 1: 

Având la dispoziţie modelul de mai jos, concepeţi un alt instrument care să va ajute să 

identificaţi tipul de inteligenţă predominant al elevilor dumneavoastră. 

Timp 25 min. 

 

                   

 

 

 

 MODEL: 

 Profesorul va parcurge împreună cu elevii unitatea de învăţare Spiritualitate și viaţă creștină , din 

programa analitică pentru Religie, clasa a X-a.  

 Temele sunt: Iubire și dreptate, Rugăciune și reconciliere și vor fi abordate pe parcursul a 4 lecţii, 

utilizând mijoace didactice variate: imagini, fragmente din texte biblice și filocalice, fragmente 

video din cadrul slujbelor, audiţii muzicale (rugăciuni, psalmi, etc), va utiliza următoarele metode 

didactice: expunerea, conversaţia euristică, lectura și interpretarea textelor, observarea dirijată,  

exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă.  

 La sfârșitul fiecărei lecţii, profesorul va oferi fiecărui elev o filă din Jurnalul cu reflecţii pentru a o 

completa.  

 Scopul este: obţinerea unui feedback referitor la conţinutul asimilat dar poate servi și la 

identificarea tipului de inteligenţă predominant al fiecărui elev. 
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Jurnalul cu reflecţii 

 
Numele si prenumele elevului: …………………… 

Clasa:  a  X-a 

      Data/ lecţia:_Rugăciune și reconciliere 

 

 Astăzi am reușit  să  selectez următoarele informaţii:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..    

 În activitatea desfășurată am învăţat: 

…………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 Am avut dificultăţi: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Cel mai ușor pentru mine a fost: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 În activitatea desfășurată, de mare ajutor mi-a fost : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Aș dori să aflu mai multe despre: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Pentru ora viitoare voi căuta informaţii despre: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 Aplicaţia 2: 

Se dă următorul scenariu: 

 Realizarea de către elevii clasei a IX-a, a unor proiecte  pe tema Viaţa religioasă oglindită în 

creaţii populare, în datini și în obiceiuri. 

Timp: 35 min 

 

 

 Fiecare proiect va avea următoarele componente: 

                   Influenţa religiei asupra culturii naţionale. 

                   Relaţia dintre creaţia folclorică și viaţa comunităţii. 

                   Elementele care au contribuit de-a lungul timpului la modificări în creaţia folclorică. 

                   Componentele creaţiei folclorice religioase. 

                   Scriitori, artiști plastici, muzicieni care s-au inspirat din folclorul religios. 

 

 

                                  

Profesorul va forma 4 grupe de 7-8 elevi. Aceste grupe vor fi eterogene din punct de vedere al 

tipului de inteligenţă predominant la fiecare elev. 

Scopul aplicaţiei: 

 Asimilarea cunoștinţelor referitoare la folclorul religios și la formele sale de manifestare și 

cultivarea respectului faţă de tradiţie, printr-un demers didactic personalizat: valorificarea 

contribuţiei fiecărui elev în cadrul proiectului, în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 
  

                                                                             

Sugestii : 

a) Profesorul va comunica elevilor de la început scopul  acestei activităţi, evidenţiind necesitatea 

contribuţiei fiecăui elev elev în cadrul proiectului, în funcţie de tipul de inteligenţă 

predominant. 
  

b) Fiecare grupă poate primi din partea profesorului o grilă de criterii (a se vedea grila de mai jos, 

pe care elevii o vor avea în vedere  pe parcursul elaborării proiectului. 

 Grupele își vor desemna pe rând reprezentanţii care vor prezenta propria contribuţie în cadrul 

proiectului. 
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a) Grila criterială pentru evaluarea proiectului 

 

Tipul evaluării: sumativă 

 

Nr. 

crt. 
                      Criterii pentru evaluare Acord 

total 

Acord 

parţial 

Dezacord 

1. Conţinut: scop: Prezentarea are un scop clar definit 

fiind focalizată pe toate cerinţele temei. 

   

2. Continut: concluzii: În prezentare concluziile sunt clar 

formulate și argumentate. 

   

3. Continut: Structurarea informaţiei: Organizarea 

informaţiei permite focalizarea pe elementele cheie și 

determină o receptare agreabilă. 

   

4. Continut: Sursele de informaţie: Utilizarea în 

prezentare  a informatiilor adecvate tematicii abordate, 

prelucrate din surse credibile, citarea corectă a  tuturor 

surselor de informare. 

   

5. Caracteristici multimedia:  Utilizarea elementelor 

multimedia ce sustin eficient prezentarea. 

   

6. Creativitate: Includerea în prezentare a unor 

contributii originale ce sporesc calitatea proiectului. 

   

7. Prezentarea orală: Exprimare clară și corectă ; 

preocuparea de a păstra interesul întregului auditoriu pe 

tot parcursul prezentării. 

   

8 Utilizarea fișelor de activitate:    

9 Colaborarea membrilor echipei:    

 

c) Profesorul va putea utiliza un ghid de evaluare, similar celui de mai jos                                          
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b) Ghid de evaluare 

 

 Grupa: 

Clasa: 

 

Nr.crt.    Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj acordat   Observaţii 

1        Scop     10 p   

2        Concluzii     10 p   

3        Structura informatiei     10 p   

4        Surse de informare     10 p   

5        Caracteristici   multimedia     10 p   

6        Creativitate     10 p   

7        Prezentare orală     10 p   

8.         Fișe de activitate:     10 p.   

9.          Colaborare:     10 p.   

 Total punctaj proiect  100 puncte•   

 

  •Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

  Grila de notare: 

 
Punctaj 10 – 39 p 40 -49 p  50 – 59 p  60 – 69 p 70 – 79 p 80 - 89 p 9o -100 p 

Nota      4      5        6       7      8     9      10 

 

 

 

Cerinţe: 

 1. Ce material bibliografic aţi indica elevilor așa încât să valorificaţi tipul de inteligenţă 

predominant al  fiecărui membu al grupelor? 

2.  Ce sarcini anticipaţi că-și va asuma fiecare membru al echipei? 

3.  Care sunt rezultatele așteptate? 

 

                                                

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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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 „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 
 
 
 
 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţiextrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în 

activitatea de predare a disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 
 

Aplicatia 1.  

Temă de reflecţie (15 min) 

Studiaţi fişele de lucru de mai jos. Coraborând afirmaţiile din dreptul fiecărui număr 1, 2, 3 ş.a.m.d., 

se va creiona fiecare tip de inteligenţă predominantă. Identificaţi aceste tipuri. Concepeţi o activitate 

în care aţi putea folosi aceste fişe în demersul dumneavoastră didactic.  

 

FIŞA de lucru 1

 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 pentru care probleme ecologice sunt importante  

2 se concentrează asupra sunetelor / zgomotelor  

3 care este recunoscut pentru ordinea pe care o ţine  

4 căruia îi place să discute întrebări desppre viaţă  

5 care învaţă mai bine interacţionând cu alte persoane  

6 căruia îi place să creeze lucruri manual  

7 care este pasionat de limbi străine  

8 căruia îi place să se implice în cauze umanitare  

9 care se distrează redecorând o cameră   

 

 

 

 

FIŞA de lucru 2 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 pe care îl ajută să înţeleagă dacă va clasifica lucrurile   

2 pentru care e uşor să se mişte în ritm  

3 pentru care indicaţiile graduale, pas cu pas sunt de ajutor  

4 pentru care religía este importantă  

5 căruia îi plac discuţiile  

6 care este fan al diverselor sporturi  

7 căruia îi place să citească reviste, cărţi etc.  

8 care ţine la ideile / credinţele sale   

9 care învaţă mai uşor folosind grafice, markere, hărţi  

                                                 
 Fişele au fost realizate după modelul lui Walter McKenzie, The One and Only Surfaquarium, 

1999. 
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FIŞA de lucru 3 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 căruia îi place să lucreze în grădină  

2 căruia îi / i-ar place să compună muzică  

3 care este deranjat de oamenii dezordonaţi  

4 căruia îi plac expoziţiile de artă  

5 care este adesea lider  

6 care gesticulează mult când vorbeşte  

7 care învaţă mai uşor dacă îşi face notiţe  

8 care învaţă mai bine dacă este implicat emoţional  

9 care este mai interesat de un videoclip decât de un cântec  

 

FIŞA de lucru 4 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 crede că e păstrarea parcurilor e importată  

2 reţine mai uşsor dacă aude ceva ritmat  

3 care face uşor calcule în gând  

4 pentru care relaxarea şi meditarea sunt benefice  

5 pentru care relaţiile sunt mai importante decât realizările  

6 pentru care o demonstraţie este mai de efect decât o explicaţie  

7 care ţine / a ţinut un jurnal  

8 pentru care corectitudinea este importantă  

9 care poate vizualiza lucruri în gând  

 

 

FIŞA de lucru 5 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 pentru care animalele sunt importante   

2 căruia îi este greu să se concentreze dacă este zgomot  

3 care se distrează cu puzzle-ri şi jocuri asemănătoare  

4 căruia îi place să citească filosofie  

5 care este un bun coechipier  

6 căruia îi place să danseze  

7 care comunică mai mult cu prietenii prin emailuri sau mesaje  
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8 interesat de justiţia în societate  

9 care este priceput la a citi hărţi  

 

FIŞA de lucru 6 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 care reciclează acasă  

2 pentru care este relaxant să asculte sunetele din natură  

3 care nu poate începe ceva până nu a pus totul în ordine  

4 care învaţă uşor lucruri noi dacă vede aplicarea lor în viaţa 

reală 

 

5 pentru care prieteniii sunt importanţi  

6 căruia îi place să folosească diverse instrumente şi unelte  

7 căruia îi place să scrie  

8 care lucrează mai bine pentru ceva dacă el / ea crede în acel 

ceva 

 

9 care îşi aminteşte mai uşor lucruri văzute  

 

FIŞA de lucru 7 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 căruia îi place biologia  

2 îşi aminteşte cu uşurinţă versurile unei melodii  

3 pentru care lucrurile trebuie să aibă sens pentru a fi mulţumit  

4 care se întreabă dacă există viaţă inteligentă în univers  

5 căruia nu-i place să lucreze singur  

6 pentru care lipsa de activitate este mai obositoare decât munca  

7 căruia îi place să participe la dezbateri  

8 care este dispus să participe la o manifestaţie pentru a îndrepta 

ceva 

 

9 căruia îi place să îşi creeze proriile decoraţiuni  

 

FIŞA de lucru 8 

 

Găseşte pe cineva …. 

 

 Nume  

1 pentru care ierarhizarea este importantă pentru a cunoaşte / 

înţelege 

 

2 care învaţă uşor cuvinte / concepte ascultate în diverse melodii  
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3 pentru care structura reprezintă un lucru bun  

4 pentru care este important să fie conectat cu lumea, ideile etc.  

5 care învaţă mai bine împreună cu alţii  

6 care are un stil de viaţă activ  

7 care vorbeşte cu uşurinţă în public  

8 care a semnat / ar semn o petiţie pentru a îndrepta ceva  

9 care urmăreşte toate tipurile de media  

 

 

 

Aplicatia 2. 

Tipul de activitate : deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 15 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze în grupe de câte 3 / 4 şi să realizeze un clasament (cu puncte 

de la 1 la 5) al unor personalităţi cunoscute din diverse domenii în funcţie de nivelul de inteligenţă 

pe care ei îl atribuie respectivilor şi să argumenteze alegerea făcută. Lista poate fi aceeaşi pentru 

toată clasa sau diferită, urmărind diverse tipuri de inteligenţă. Evident, elevii vor dezbate alegerile 

făcute şi le vor susţine în faţa întregii clase. 

Profesorul va nota pe tablă numărul de puncte obţinute şi va concluziona asupra alegerilor făcute de 

elevi, explicând şi noţiunea de inteligenţă multiplă. 

Rationament:  

Elevii vor înţelege mai uşor conceptul de inteligenţă multiplă şi vor putea aprecia diferit calităţile 

unei persoane.  

 

 

 

Aplicatia 3. 

Denumirea activitătii:  Găseşte pe cineva care … 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişele de lucru de mai sus  

Descriere: 
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Profesorul distribuie fişele de lucru conţinând o serie de afirmaţii şi explică modul de desfăşurare al 

activităţii. Astfel, fiecare elev va interacţiona cu fiecare coleg al său pentru a afla  dacă vreuna  din 

afirmaţiile de pe fişă este valabillă pentru el / ea; în momentul în care găseşte un coleg care 

răspunde afirmativ, va trece numele respectivului în dreptul afirmaţiei confirmate. Fiecare elev va 

trece la locul său în momentul în care va avea cel puţin câte un nume în dreptul fiecărei afirmaţii.  

Ulterior, profesorul va nota pe un tabel propriu numele indicate şi va avea astfel un tablou 

aproximativ al tipului de inteligenţă preponderent în cazul fiecărui elev al clasei. 

Observaţie: dacă lucraţi cu un număr mare de elevi la o clasă, peentru a facilita activitatea, elevii 

pot fi împărţitţi în două grupe mari, iar chestionarele se vor aplica în cadrul grupului respectiv.  

Profesorul va identifica şi explica tipul de inteligenţă corespunzătoare fiecărui număr astfel: 

 

Secţiunea 1 – inteligenţa naturalistă 

Secţiunea 2 – inteligenţa muzicală  

Secţiunea 3 – inteligenţa logică 

Secţiunea 4  – inteligenţa existenţială 

Secţiunea 5 – inteligenţa interpersonală 

Secţiunea 6 – inteligenţa kinestezică 

Secţiunea 7 – inteligenţa verbală 

Secţiunea 8 – inteligenţa intrapersonală 

Secţiunea 9 – inteligenţa vizuală 

 

 

Rationament:  

Elevii sunt încurajaţi să interacţioneze şi să îşi descopere tipul de inteligenţă preponderent.  
 
 
 
 

Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţiextrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Aplicație (60 minute) 

 

Construiți un instrument de identificare a tipului de inteligență dominant care ar putea fi aplicat la 

clasă. Ce legătură există între acest instrument, nevoile elevilor, programa școlară, conținuturile 

didactice și evaluare? 

Cum poate fi valorificat acest instrument în procesul de predare-învățare-evaluare? 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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                                                         SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

       La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturor tipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

                                                                

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

 

 

 Aplicatia 1 – general - 60 de minute  

1. Dați elevilor dintr-o clasă la care predați o temă cu titlul ”Toamna” și acordați-le o săptămână pentru realizarea ei. 

Spuneți-le că pot realiza tema sub forma unei poezii, a unui desen, a unei compoziții muzicale, sub forma calculului 

înclinației terestre între solsistițiul de iarnă și cel de vară, un eseu despre flora sau fauna toamnei, un eseu despre starea 

emoțională a oamenilor în acest anotimp sau unul despre sărbatori religioase și sfinți. E important să le explicați că toate 

alegerile sunt valide și că este necesar să îi reprezinte; 

2. Colectați temele și identificați pentru fiecare elev ce tip de inteligență a folosit predominant în realizarea temei sale. 

3. Identificați care este tipul majoritar de inteligență cel mai puțin folosită la nivelul clasei respective; 

4. Propuneți o modalitate de predare a unei ore de Religie prin care să facilitați dezvoltarea acestui tip de inteligență la 

elevii dvs. 

 

                                                                

Stoica Silvia Roxana  
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MATERIAL SUPLIMENTAR  PENTRU FORMATORI 

 

Cum se poate dezvolta inteligența umană 

 

Termenul de inteligență a fost folosit de-a lungul timpului în modalități variate. Multă vreme ea a fost definită 

doar prin capacitățile verbale sau logico-matematice, testate ca atare. În acest model, pentru a măsura intelgența, se 

aplicau în special teste specifice de inteligență. Chiar dacă se mai aplică și acum, aceste teste nu mai au aceeași 

credibilitate ca în trecut. Mai mult, daca Einstein ar fi fost supus unui test de inteligență de acest tip când era mic, ar fi 

fost cu siguranță considerat întârziat mintal, pentru că până la vârsta de 4 ani nu a pronunțat niciun cuvânt, iar apoi 

notele obținute la școală nu au fost deloc strălucite. 

De asemenea, testele folosite astăzi măsoară așa-numita inteligență academică utilă pentru a obține rezultate 

bune la școală. Dar din ce în ce mai multe studii au demonstrat că rezultatele școlare - deci inteligența logico-

matematică și cea verbală – nu corelează cu succesul în carieră. Atunci a apărut întrebarea ce anume ajută o persoană să 

aibă succes social și profesional, dacă aceasta nu se datoreaza doar  inteligenței măsurată astfel? 

Astfel, s-a ajuns astfel la concluzia că oamenii care au succes social și profesional sunt aceia care pot să 

folosească un mod creativ și original de a rezolva diferite probleme de viață - adică pot utiliza cât mai multe din cele 9 

tipuri de inteligență descrise de Gardener. 

Aceste descoperiri nu s-au oprit aici. Reuven Feuerstein, profesor de psihologie și pedagogie, a demonstrat un 

lucru revoluționar: inteligența se poate învăța, deci nu depinde de un bagaj genetic care nu mai poate fi modificat, 

asemenea culorii ochilor. Dimpotrivă, inteligența reprezintă o capacitate dinamică ce se poate dezvolta și se poate  

modifica cu ajutorul unor intervenții oportune. 

Cercetătorii de la Universitatea Princeton au demonstrat că este posibilă după naștere o regenerare celulară a 

celulelor cerebrale și că există și trei factori care determină creșterea celulelor cerebrale: 

 Stimulii pe care copilul îi primește din mediul care îl înconjoară; 

 Învățarea; 

 Nivelul scăzut de stres. 

 

Concluziile practice ale acestor afirmații sunt revoluționare chiar dacă astăzi sunt departe de a fi luate în 

considerație  de foarte mulți educatori și părinți. 

Profesorul de Religie poate asuma responsabilitatea de a sesiza inteligența unui elev ca o sămânță în stare să 

rodească și nu ca o moștenire ireversibilă. Procedând astfel, nu vom mai împărți copiii în ”dotați” și ” mai puțin dotați” 

pentru a învăța, ci vom căuta orice element care ne-ar putea ajuta să întrevedem posibilitatea unei dezvoltări și vom face 

tot ce ne stă în puțință să o favorizăm. 

 Iată 5 principii propuse de Reuven Feuerstein, care pot transforma un simplu pedagog în unul excelent: 

1. Oamenii se pot schimba abordând orice tip de intelgență; 

2. Persoanele pe care le educă se pot schimba; 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/4 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

3. Eu sunt capabil să ofer un mediu optim de învățare și de dezvoltare a diferitelor tipuri de inteligență elevilor 

mei; 

4. Eu însumi/însămi pot (și vreau) să mă schimb și să îmi dezvolt mai multe tipuri de inteligență; 

5. Societatea poate (și trebuie) să fie schimbată de fiecare persoană în parte. 

 

Bibliografie : 

Nesia Laniado ”Cum să stimulăm zilnic inteligența copiilor nostri”, Editura House of Guides, București, 2009  
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                                                         SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

       La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturor tipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

                                                                

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 45 de minute  

1. Dați elevilor dintr-o clasă la care predați, o temă cu titlul ”Toamna” și acordați-le o săptămână pentru realizarea ei. 

Spuneți-le că pot realiza tema sub forma unei poezii, a unui desen, a unei compoziții muzicale, sub forma calculului 

înclinației terestre între solsistițiul de iarnă și cel de vară, un eseu despre flora sau fauna toamnei, un eseu despre starea 

emoțională a oamenilor în acest anotimp sau unul despre sărbatori religioase și sfinți. E important să le explicați că toate 

alegerile sunt valide și că este necesar să îi reprezinte; 

2. Colectați temele și identificați pentru fiecare elev ce tip de inteligență a folosit predominant în realizarea temei sale; 

3. Descrieți două tipuri de inteligență predominantă  identificate și argumentele pe baza cărora ați decis astfel. 

 

Aplicatia 2 – gimnaziu sau liceu - 15 de minute  

1. Prezentați o modalitate prin care puteți preda elevilor tema „Creația” în care să evidențiați cum a folosit Creatorul 

toate cele nouă tipuri de inteligență. 

 

Stoica Silvia Roxana  

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 
 

 

 

                                                        

 

                                                         SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

       La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi extrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturor tipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

                                                                

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 
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APLICAȚII 

 

Aplicatia 1 – gimnaziu -30 de minute 

1. Descrieți pe scurt o modalitate de predare a unei dintre Sfintele Taine utilizând doar inteligența verbală și logico-

matematică; 

2. Descrieți pe scurt o modalitate de predare a aceleiași Taine stimulând inteligența interpersonală, muzicală și 

spirituală; 

3. Analizați care dintre aceste două tipuri de predare sunt mai utile elevilor dvs. și argumentați. 

 

Aplicatia 2 – liceu - 30 de minute 

1. Propuneți o modalitate de predare a unui eveniment biblic semnificativ, utilizând inteligența spațio-vizuală, 

interpersonală și spirituală a elevilor; 

2. Descrieți 2 avantaje ale unui astfel de mod de predare față de predarea bazată pe inteligența verbală; 

3. Descrieți 2 dezavantaje ale aceluiași mod de predare față de cel bazat pe inteligența verbală.  

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S1 (on-line) 

Inteligenţele multiple şi gradul de operaţionalizare la ora de Religie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Inteligenţele multiple – scurtă prezentare 

 Relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţiextrage semnificaţia inteligenţelor multiple în determinismul pedagogic; 

 Veţi evalua relaţia dintre inteligenţele multiple şi învăţare în cadrul orei de Religie; 

 Veţi argumenta necesitatea stimulării tuturortipurilor de inteligenţă; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

Inteligenţe multiple, sensibilitate, spiritualitate; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Aplicația 1 (20 minute) 

 

Identificați și selectați din programa școlară cinci conținuturi care corespund cu precădere 

unui tip predominant de inteligență și cinci conținuturi care corespund tuturor tipurilor de inteligență. 

Ce constatați? 

 

 

Aplicația 2 (45 minute: 15 minute x 3) 

Realizați trei activități didactice în care să combinați cel puțin trei tipuri de inteligență. 

Adaptați aceste activități la conținuturile religioase de la gimnaziu sau liceu, explicând strategia 

didactică folosită. 

 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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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 „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 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Introducere 

Omul a fost creat de Dumnezeu ca împărat al zidirii, cu capacitatea de a contempla, înţelege şi acţiona asupra 

lumii, toate cu scopul de a-l călăuzi spre ţinta sa finală, îndumnezeirea lui şi a lumii. După evenimentul căderii, deşi 

raţiunea şi simţirea duhovnicească a omului şi-au pierdut din adevărata forţă, acesta a rămas în continuare capabil să 

citească existenţa şi lucrarea Creatorului în alcătuirea lumii care îl înconjoară şi să comunice cu Acesta. 

Întreg procesul devenirii umane este decisiv legat de limbaj. Expresiile individuale ale persoanei, graniţele 

etnice, cetăţenia, reglementările politice, acordurile economice, schimburile şi productiile culturale, dar şi depozitarea 

datelor cunoaşterii, toate sunt strâns legate de limbaj, de limbă, de cuvânt. Omul este o fiinţă care se exprimă pe sine şi 

îşi însuşeşte datele despre lume, culese de semenii săi, de-a lungul generaţiilor, prin cuvânt. Născut în interiorul unei 

relaţii de comunicare şi comuniune familială, devine persoană prin participarea la actul educaţiei, învăţând să înţeleagă 

lumea şi să lucreze în ea, prin intermediul limbajului. Omul se mişcă prin istorie şi participă la înfăptuirea istoriei, prin 

propriile expresii culturale şi tehnice, prin intermediul cuvintelor. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Creaţia şi limbajul tehnicii  
 

Cuvintele sunt umbra de aur în conştiinţă a materiei. (Nichita Stănescu) 

 

Cuvântul cuprinde într-un grup de sunete şi în trupul literelor prin care se 

scrie unul sau mai multe înţelesuri, având o corespondenţă concretă în lumea 

înconjurătoare sau în universul minţii omeneşti, punând acest înţeles la dispoziţia 

celui care îl pronunţă sau îl scrie. Prin cuvânt, omul poate dispune de înţelesuri, le 

poate utiliza pentru a se exprima pe sine sau viaţa în lume, le poate transmite. 

Civilizaţia şi cultura sunt realizări ale cuvintelor, cea mai mare parte din 

faptele de viaţă şi din parcursul umanităţii prin istorie sunt deja fixate în cuvinte, 

înveşmântate în cuvinte pentru a fi transmise altora. Cultura, în bună măsură, ca şi viaţa socială a lumii, este o vorbire, o 

exprimare continuă a oamenilor. De aceea, s-ar putea spune că omul, fiind o fiinţă cuvântătoare, îmbracă neîncetat, de-a 

lungul vieţii, propria existenţă, lumea interioară şi istoria pe care o traversează prin propriile sale cuvinte. Dragostea, 

poezia, reflecţia filosofică, comunicarea sau educaţia, întrajutorarea dar şi conflictele interpersonale sau internaţionale 

sunt locuri ale vieţii configurate în bună măsură de cuvinte, pronunţate apăsat, şoptite ori trecute sub tăcere de semenii 

care participă la vorbire; cuvinte care edifică sau înşeală, care apropie sau despart oameni, care zidesc sau distrug, dau 

viaţă sau ucid. 

Comunicarea, suportul semantic, precum și cel morfologic al oricărei limbi, constitue sistemul osos pe care se 

bazează evoluția la nivel intra- și interindividual. Viaţa omului e o continuă exprimare a sufletului său, ca rădăcină a 

vieţii trupeşti, prin trupul lui vizibil şi sensibil. Limba pe care o vorbim e o formă plasticizată a gândurilor şi 
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experienţelor vieţii fixate în unităţi distincte de înţeles, cărora le spunem cuvinte. Scrisul reprezintă cuvintele 

incorporate în şiruri de semne grafice, care întipăresc gândurile cuiva peste veacuri.
1
  

Teologia creştină afirmă că, întrucât a fost făcut prin Cuvântul lui Dumnezeu, Universul întreg este o cuvântare 

a lui Dumnezeu cu oamenii, în care El ni se descoperă nouă, ca într-un fel de scriptură sensibilă, pe care omul este 

chemat să o lectureze.  

Sfântul Maxim Mărturisitorul, făcând referire la raţiunile din Creaţie şi din Scriptură (logoi), vede şi în Creaţie, 

şi în Scriptură întrupări ale Logosului divin, ale Cuvântului lui Dumnezeu. Creaţia este prima întrupare a lui Hristos. 

Scriptura este coborârea lui Dumnezeu în cuvinte, iar Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om este cea care le împlineşte 

pe celelalte. Părintele Stăniloae observă că, încă din legea naturală, se vedea intenţia lui Dumnezeu ca, de la vorbirea 

indirectă, prin cuvintele concretizate în legi naturale, să treacă la vorbirea directă, prin poruncile scrise, pentru a se 

dezvălui într-un fel mai evident.
2
 Iar la urmă, scrie părintele Stăniloae, „era necesar ca, după ce a făcut auzite cuvintele 

Sale, să Se arate Însuşi Cuvântul [...], prin Întrupare”
3
. Iar acestea se întemeiază în faptul că întreaga Creaţie este făcută 

întru, prin şi pentru Hristos Logosul: „Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele 

văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El” 

(Coloseni 1, 16). 

Taina Tainelor, care face toate acestea posibile, spune în alt loc părintele Dumitru Stăniloae, urmând Sfântului 

Maxim Mărturisitorul, este tocmai aceea că Dumnezeu cel necreat a 

făcut o Creaţie pe care o poate aduce în stare de unire cu El. Nici o 

parte a realităţii nu rămâne în afara acestei taine
4
! Iar Întruparea 

împlineşte această Taină, întrucât Fiul lui Dumnezeu se face om. 

Când intră în cuprinsul lumii, El vine întru ale Sale! Văzându-L pe 

Fiul lui Dumnezeu născut om, înţelegem că până la Întruparea Lui, 

prin toate cele create, prin Scriptură, dar şi prin însăşi felul omului de 

a fi, cu strădania lui de a imprima spiritul său în materia lumii, 

Logosul divin a pregătit lumea pentru Întruparea Sa ca om. 

Când Cerurile se deschid şi Îngerii cu oamenii cântă 

împreună, raţionalitatea lumii atinge condiţia ei deplină, devenind 

raţionalitate drept-slăvitoare. Cerul participă, prin steaua călăuzitoare, 

la bucuria oamenilor şi a îngerilor, primind pe Cel ce l-a făcut, născut 

Prunc din Fecioara Maria. La fel şi lumea necuvântătoarelor, şi pământul care găzduieşte venirea Fiului în lume. Toate 

Îl primesc, iar aceasta se petrece pentru că mai întâi de toate întreaga Creaţie a fost făcută prin El şi pentru El. Creaţia 

este o plasticizare a bunăvoinţelor lui Dumnezeu, întreg conţinutul ei nefiind altceva decât o raţionalitate adusă la 

                                                 
1 Diac. Adrian Sorin Mihalache, (2012), Universul şi Viaţă în Lumina Naşterii lui Hristos, în cotidianul „Ziarul Lumina”, 22 decembrie 2012, 

http://ziarullumina.ro/universul-si-viata-in-lumina-nasterii-lui-hristos-77709.html 
2 Ibidem. 
3 Sfântul Maxim Mărturisitorul, (2006), Ambigua, traducere din limba greacă veche, introducere şi note de preotul professor Dumitru Stăniloae, 

nota 181, EIBMBOR, Bucureşti, p. 226. 
4 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, (2003), Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediţia a III-a, vol. III, EIBMBOR, Bucureşti, p. 9. 

Îţi mulţumesc Dumnezeul meu 

şi Creatorul nostru pentru că 

m-ai lăsat să văd frumuseţea 

creaţiei Tale şi să mă bucur de 

lucrările mâinilor Tale. Iată, 

eu am împlinit lucrarea la care 

m-am simţit chemat […] am 

arătat oamenilor splendoarea 

operelor Tale, în măsura în 

care spiritul meu a reuşit să le 

înţeleagă. (J. Kepler) 

http://ziarullumina.ro/universul-si-viata-in-lumina-nasterii-lui-hristos-77709.html
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existenţă din bunăvoinţă divină liberă, prin Fiul lui Dumnezeu – Logosul, de către Persoanele Treimii Care au voit să 

împărtăşească oamenilor viaţa şi iubirea.
5
 

Aşadar, pentru că întreaga Creaţie, viaţa şi omul sunt, în esenţa lor, plasticizări ale bunelor voiri divine, fiind 

exprimarea sensibilă a gândurilor şi planului lui Dumnezeu, înţelegem de ce în toate cele create găsim o raţionalitate 

profundă, şi de ce şi viaţa omului se dovedeşte a fi, în esenţă, o exprimare plasticizată a spiritului său, imprimată în 

variate forme în materia lumii şi în trupul istoriei. Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie că „pentru noi cei groşi la 

cugetare a primit să Se întrupeze şi să Se întipărească (să ia chip) în litere, în silabe şi cuvinte, ca din toate acestea să ne 

adune pe încetul la Sine pe noi, cei ce urmăm Lui, uniţi în Duh”
6
. Întruparea Cuvântului în Hristos pentru oameni, 

continuă ideea părintele Stăniloae, e pusă în legătură cu în-corporarea Lui în toate lucrurile, „ca în nişte semne”. 

În felul acesta înţelegem că toată Creaţia şi istoria lumii este străbătută de evenimentul Întrupării Logosului, 

întipărit în lucrurile create mai întâi în om, în chipul lui dumnezeiesc, prin excelenţă, în cuvintele Scripturii şi, în fine, şi 

în mod deplin, în Iisus Hristos. Nimic din ceea ce există nu rămâne în afara acestei intenţii de învăluire şi dezvăluire a 

lui Dumnezeu. Prin toate cele create, Dumnezeu se arată şi se ascunde, în acelaşi timp. Nimic nu rămâne în afara acestei 

iubiri a lui Dumnezeu, Care lucrează acoperind şi descoperind totodată pe Dumnezeu în lumea creată şi în viaţa omului. 

În toate cele create există înţelesuri care trimit la El, încât lucrurile, 

creaturile şi Scriptura se arată ca porţi de intrare a omului în orizontul 

spiritual al vieţii. Şi, la urmă, dar mai presus de toate, Fiul lui Dumnezeu 

făcut om, Iisus Hristos, se arată pe Sine ca Uşă care duce pe om la 

Dumnezeu Tatăl, în Duhul Sfânt.
7
 

Astfel înţelegem de ce omul, prin toate câte face, se dezvăluie şi 

se ascunde deopotrivă, exprimându-se pe sine prin artă sau inginerie, dar 

rămânând, în acelaşi timp, ascuns în toate şi mai presus de toate aceste 

expresii văzute. Pentru că întreaga Creaţie e, mai întâi, o dezvăluire a lui 

Dumnezeu Care se face cunoscut prin Creaţie şi Scriptură, şi prin Fiul 

făcut om, dar Care rămâne ascuns în porunci şi se dăruieşte pe Sine şi se 

împărtăşeşte oamenilor tainic în Biserică, prin Sfintele Taine. „În fiecare 

lucru e întreg Cuvântul lui Dumnezeu, scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. 

(...) E prezent în toate prin raţiunile lor ce iradiază din aceeaşi Raţiune şi în toate cuvintele ce ni le adresează prin ele 

acelaşi Cuvânt ipostatic. Numai pentru că S-a întrupat Cuvântul dumnezeiesc, în această nouă lege a harului El poate fi 

văzut în toate lucrurile”, „ca încorporări ale raţiunilor şi cuvintelor Lui”, fără ca aceasta să însemne identificarea Lui cu 

ele. Numai cu ajutorul harului, omul poate să ajungă să îl simtă pe El lucrând în ele „ca Subiect mai presus de ele, 

transcendent lor”
8
. 

                                                 
5 Diac. Adrian Sorin Mihalache, (2012). 
6 Sfântul Maxim Mărturisitorul, (2006), op. cit., 98, p. 370. 
7 Diac. Adrian Sorin Mihalache, (2012). 
8 Ibidem, nota 318, pp. 370-371. 

La început era Cuvântul şi 

Cuvântul era la Dumnezeu 

şi Dumnezeu era Cuvântul. 

Acesta era întru început la 

Dumnezeu. Toate prin El s-

au făcut; şi fără El nimic nu 

s-a făcut din ce s-a făcut. 

Întru El era viaţă şi viaţa 

era lumina oamenilor. Şi 

lumina luminează în 

întuneric şi întunericul nu a 

cuprins-o. (Ioan 1, 1-5) 
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Acum se vede mai desluşit de unde şi de ce are omul puterea de a crea, de a construi, de a organiza lumea şi 

viaţa. Fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu, omul - ca un dumnezeu mai mic, e rânduit în lume cu puterea de a-şi 

întipări spiritul lui în substanţa ei, pentru că în ultimă instanţă lumea e destinată să se umple prin lucrarea lui, de Duhul 

Sfânt, atunci când omul îi urmează în viaţă Dumnezeului-om Iisus Hristos. 

Sfântul Ioan Gură de Aur exprimă şi el faptul că Scriptura este o vorbire a lui Dumnezeu adresată omului: „La 

început, când a făcut Dumnezeu pe om, Dumnezeu vorbea cu oamenii, atât cât era cu putinţă oamenilor să-L audă. De 

pildă, a venit la Adam şi i-a vorbit; a certat pe Cain; a stat de vorbă cu Noe; a fost oaspetele lui Avraam. Dar nici când 

toţi oamenii au căzut în grele păcate, nici atunci Creatorul tuturora nu şi-a întors desăvârşit faţa de la neamul omenesc. 

Când, în sfârşit, oamenii au ajuns nevrednici de a mai vorbi cu Dumnezeu, Dumnezeu, vrând să reînnoiască prietenia cu 

ei, le-a trimis scrieri ca unor oameni care stau departe, pentru a atrage la El toată firea omenească”
9
. Dacă omul ar fi 

avut o viaţă curată, înaltă duhovniceşte, harul Duhului ar fi ţinut locul Scripturii în sufletul său, încât nu ar mai fi avut 

nevoie de Sfânta Scriptură. Cuvintele lui Dumnezeu s-ar fi întipărit în inima lui cu cerneala Duhului Sfânt, precum 

odinioară în cea a lui Noe, Avraam, Moise ori Iov, sau a Sfinţilor 

Apostoli. Însă omul a căzut din har şi s-a îndepărtat de Dumnezeu, 

astfel încât a fost nevoie de această verbalizare a Cuvântului lui 

Dumnezeu către oameni, şi încă o verbalizare scrisă, Sfânta 

Scriptură, care nici aceasta nu este pe deplin citită, preţuită şi 

înţeleasă. Căutând să sublinieze importanţa cercetării Sfintei Scripturi 

în faţa unei audienţe ce încă rătăcea pe cale, acelaşi Sfânt Părinte atrage atenţia asupra necesităţii transpunerii în cuvinte 

omeneşti a Cuvântului dumnezeiesc: „Pentru ce ne-a scris Dumnezeu? Este deodată efectul bunătăţii Sale şi al dreptăţii 

Sale. El ne scrie aşa cum un părinte copiilor săi, cu toată efuziunea gingăşiei sale. Însă dacă El scrie, înseamnă că, copiii 

Lui sunt departe de El: iată dreptatea. Sfânta Scriptură este deodată dubla memorie şi iubirea lui Dumnezeu pe care-o 

arată faţă de noi şi pedeapsa exilului pe care l-am meritat noi pe drept”
10

.  

Am putea spune că şi ştiinţa încearcă să iasă din acest exil al cunoaşterii, încercând să verbalizeze, atât cât îi 

este cu putinţă, rezultatele studierii a ceea ce este palpabil şi cuantificabil, intuind însă ceea ce se prefigurează dincolo 

de această sferă circumscrisă spaţiului şi timpului. Raţionalitatea creaţiei, perfect articulată, expresie a unei lumi 

integrate şi structurate raţional, a constituit şi constituie domeniul de cercetare al ştiinţelor pozitive, care au ca temă de 

interes explorarea lumii fizice şi înţelegerea structurii materiei.
11

 În acest sens, „există rezultate semnificative din fizică 

şi cosmologie care evidenţiază maniera distinctă, însă adesea convergentă, între rezultatele obţinute prin observaţie şi 

prin modelarea matematică a fenomenelor fizice, pe de o parte, şi reflecţia teologiei răsăritene, de partea cealaltă”
12

. 

Descoperirile din ultimul secol au scos la iveală o multitudine de forme şi structuri ordonate în macrocosmos, aspecte 

care pot constitui posibile puncte de convergenţă între ştiinţele naturii şi teologia ortodoxă, dar şi extrem de utile în 

                                                 
9 Sfântul Ioan Gură de Aur, (1987), Scrieri. Partea întâi. Omilii la Facere (II), II, traducere, introducere, indici şi note de pr. D. Fecioru, în col. 

„Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 21, EIBMBOR, Bucureşti, pp. 39-40. 
10 Idem, (2002), Bogăţiile oratorice, în limba franceză de Jean Doublet, traduse în limba română de Diac. Gheorghe Băbuţ, vol. I, Editura 

Pelerinul român, Oradea, pp. 503-504. 
11 Pr. Gheorghe Popa, (2002), Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru Teologia Morală, Editura Trinitas, Iaşi, p. 9. 
12 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, p. 133. 

„Cele nevăzute ale Lui se văd de la 

facerea lumii, înţelegându-se din 

făpturi, adică veşnica Lui putere şi 

dumnezeire” (Romani 1, 20) 
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vederea dialogului cu teologia ortodoxă privitoare la crearea lumii, raţionalitatea creaţiei şi înţelegerea spirituală a 

materiei. Astfel, „taina materiei” ar putea fi înţeleasă prin descoperirile mecanicii cuantice. Aceasta oferă posibilitatea 

privirii în adâncul materiei, dar şi indicii pentru înţelesurile spirituale ale existenţei şi mai multe şanse de întrevedere, 

uneori chiar în datele sensibile, a unor mistere care depăşesc înţelegerea omenească. 

Raportându-se la descoperirile ştiinţifice, unii autori spun că „raţiunea omului face, pentru prima dată în istoria 

ştiinţelor, exerciţiul unirii contrariilor, al suprapunerii complementarităţilor, iar aceasta, sub presiunea dovezilor culese 

din materia lumii. La întâlnirea cu ele, mintea e forţată să cuprindă aspecte pe care altădată ştiinţa le considera opuse 

sau disjuncte, acum acceptând unirea lor într-o realitate paradoxală. Datele actuale ale mecanicii cuantice ne arată că 

simţurile nu ne oferă informaţii complete despre cele ce sunt în lumea sensibilă sau despre ceea ce este materia. Lumea 

fizică, sesizabilă în parte şi prin simţuri, materia însăşi, prin legităţile ei, ne invită să depăşim, să credem şi altceva decât 

impresiile noastre. Într-o accepţiune teologică, am putea spune că acesta este modul prin care omul se apropie de 

înţelegerea sau acceptarea antinomiilor răscolitoare ale credinţei. Lumea şi materia sunt surse care ne fac să «credem 

incredibilul». Sfera cuantică se constituie într-un preambul către o înţelegere metaraţională a lumii, ca o treaptă care îl 

reînvaţă pe om să creadă că imposibilul e posibil, că inimaginabilul se petrece chiar în imediata noastră vecinătate, într-

un fel mai presus de înţelegere. De aceea, teologia vede materia lumii, la fel ca şi universul întreg, ca pe «o piatră pe 

care omul este chemat să îşi ascută simţurile», după formularea părintelui Dumitru Stăniloae, şi, chiar mai mult, o piatră 

pe care să ne subţiem ascuţişul raţiunii, încât să ajungem la înţelegeri tot mai profunde, mai cuprinzătoare”
13

.  

Putem afirma că „amprenta unităţii lumii fizice se descoperă deodată cu diversele simetrii ascunse în lucruri, în 

legi şi în constituienţii elementari ai materiei. Aceasta înseamnă că semnele unităţii lumii fizice sunt împletite ascuns în 

frumoasa ei alcătuire, prin structura diverselor puteri şi proprietăţi ce sunt puse împreună. Mai mult chiar, frumuseţea 

lumii este atât de strâns legată de raţionalitatea şi unitatea ei, încât cercetătorii şi-au croit pur şi simplu ipotezele de 

lucru după principii de-a dreptul estetice! Strategia lor de a găsi descrieri cât mai cuprinzătoare pentru lumea fizică a 

fost aleasă plecând de la premisa că rezultatele trebuie să fie caracterizate de frumuseţe. Iar alegerea lor a dat roade. 

Fiecare teorie fizică posedă, în felul ei, un anumit fel de frumuseţe, crescând tot mai mult convingerea oamenilor de 

ştiinţă că există o «simetrie finală», o «simplitate finală» a tuturor legilor fundamentale după care se comportă 

universul.”
14

 

Cuvântul însă trebuie folosit în sens ziditor, mai ales că el nu este doar un vehicul ce transportă informaţia, ci 

are şi o anumită energie ce poate vindeca, poate aduce linişte sufletul sau, dimpotrrivă, îl poate răni, îi poate aduce 

nelinişte şi tulburare. Pentru a arăta puterea cuvântului, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: „Că prin cuvinte ne stricăm sau 

ne mântuim sufletul. Cuvintele ne pornesc spre mânie şi tot ele ne îmblânzesc din nou. Un cuvânt de ruşine ne aprinde 

în suflet pofta, iar un cuvânt cuminte ne face curaţi la suflet şi la trup. Dacă un simplu cuvânt are atât de mare putere, 

spune-mi, te rog, cum de dispreţuieşti cuvintele Scripturii? Dacă un sfat omenesc poate atât de mult, apoi cu mult mai 

mult, când sfaturile sunt date de Duhul lui Dumnezeu! Cuvântul scos din dumnezeieştile Scripturi înmoaie mai bine 

                                                 
13 Diac. Dr. Adrian Sorin Mihalache, (2014), Taina lumii sensibile este în noi înşine, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 26 ianuarie 2014, 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/taina-lumii-sensibile-este-noi-insine. 
14 Idem, (2010), Frumuseţea Creaţiei deschide ştiinţa spre orizontul teologie, în cotidianul „Lumina”, 17 ianuarie 2010, 

http://ziarullumina.ro/frumusetea-creatiei-deschide-stiinta-spre-orizontul-teologiei-35003.html 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/taina-lumii-sensibile-este-noi-insine
http://ziarullumina.ro/frumusetea-creatiei-deschide-stiinta-spre-orizontul-teologiei-35003.html
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decât focul un suflet învârtoşat şi-l face în stare să săvârşească orice lucru bun. Aşa i-a potolit şi i-a îmblânzit Pavel pe 

îngâmfaţii şi semeţii corinteni; că ei, corintenii, se laudă tocmai cu fapte de care trebuiau să se ruşineze şi să-şi acopere 

feţele”
15

.  

Întreaga reflecţie patristică subliniază puterea cuvântului, iar în aceasta se poate desluşi un îndemn privind 

stimularea inteligenţei verbal-lingvistice pentru o şi mai pricepută punere a cuvântului în slujba adevărului şi a edificării 

omeneşti în dezvăluirea Cuvântului. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

Cuvintele sunt imaginea sufletului. (Goethe) 

 

Comunicarea este o componentă de bază a societăţii noastre 

şi, aşa cum se ştie, în numeroase ocazii a contribuit structural la 

dezvoltarea civilizaţiei umane de-a lungul secolelor. Fără a putea 

transmite şi recepţiona mesaje, fără a împărtăşi cunoştinţe şi informaţii 

cu cei din jurul nostru, evoluţia noastră ca şi civilizaţie este 

improbabilă. 

 

Inteligenţa verbală este probabil cea mai des citată formă de inteligenţă. De fapt această este foarte des folosită 

în cadrul educational specific instruirii şcolare.  

Când Gardner a identificat-o în 1983, el a subliniat faptul că ea este prezentă în activitatea de zi cu zi. Fiecare 

dintre noi o foloseşte iar unele persoane excelează în folosirea ei. În lucrarea lui, Intelligence reframed. Multiple 

Intelligences for the 21st Century, el adoptă o definiţie mai specifică, în completarea celei din 1983 unde spunea că 

„Inteligenţa lingvistică implică capacităţi de utilizare a limbajului scris şi vorbit, abilităţi de a învăţa noi limbi şi 

capacitatea de a folosi limbajul pentru a atinge anumite scopuri” (1999, p. 41). Astfel, inteligenţa verbal-lingvistică 

„cuprinde funcţionalităţile principale de discriminare fonetică, comenzile sintaxei verbale şi operaţiile cognitive prin 

care ne adaptăm la dinamic la folosirea semnificaţiei cuvintelor în mod adecvat situaţiilor particulare” (1999, p. 38).  

Copiii cu astfel de abilități naturale sunt înclinați natural să citească, le place să lectureze cât mai mult. Unora 

dintre ei le place să asculte povestiri cât mai diferite şi captivante, iar ca o consecință a acestui fapt vor începe să 

vorbească cu o fluență și ideație verbală deosebită. Probabil fiecare dintre noi putem recunoaște astfel de persoane în 

viața noastră sau printre elevii ce vorbesc mult. Este un „talant” pe care nu îl au toți. Bine educați, folosind principiile 

unei educații morale sănătoase, astfel de copii reușesc să devină modele de inspirație și pentru alții, reușesc în viață în 

mod legitim.  

                                                 
15 Sfântul Ioan Gură de Aur, (1994), Omilii la Matei, Scrieri. Partea a treia. Omilia a II-a, VI, traducere, introducere, indici şi note de pr. D. 

Fecioru, în col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 23, EIBMBOR, Bucureşti, p. 36. 
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La un mod mai amuzant astfel de copii pot fi identificați și printre cei ce nu au răbdare să le vină rândul când 

participă la o discuție, doresc să intervină imediat şi chiar au contribuţii valoroase la discuţii. Dincolo de aceste 

momente de “neascultare”, sunt și activități la care acești elevi tind să participe cu o rată mare de probabilitate, și mai 

jos sugerăm o listă, adaptată după Amstrong 2009, ce poate ajuta la identificarea lor: 

 Le place să citească; 

 Preferă jocurile de cuvinte gen rebus, cuvinte încrucișate, integrame; 

 Au o memorie foarte bună a glumelor, bancurilor, și alte întâmplări hazlii sau nu, toate acestea fiind 

rememorate relativ facil cînd au ocazii să le povestească unei audiențe,  

 Rețin ușor nume de locuri, oameni, evenimente ; 

 Abilități de citire sunt mai dezvoltate decât la colegii lor; 

 Le plac jocurile de cuvinte, poeziile, vorbirea în rime sau sintagmele cu dublu înțeles semantic; 

 Au un vocabular dezvoltat pentru vârsta lor; 

 Sunt atrași, apreciază alți povestitori talentați; 

 Preferă să comunice mai ales verbal 

 Manifestă talent oratoric. 

Toate aceste elemente prezentate mai sus, ce permit identificarea copiiilor cu aceste abilităţi, se pot manifesta 

singular sau în conjuncţie cu alte forme de inteligenţă.Ceea ce este important este să fim conştienţi că această abilitate 

nu este activată doar de simpla expunere limbaj în sensul clasic. De fapt se pare că evolutiv creierul uman a evoluat 

astfel încât să fie sensibil la decodarea mesajelor ce respectă reguli gramaticale şi sintactice bine stabilite. Altfel nici nu 

se poate explica de ce primii doi ani de viaţă sunt cruciali pentru învăţarea unei limbi, indiferent care ar fi aceea, iar 

ulterior creierul nu mai este la fel de plastic în a engrama în circuitele sale neuronale toate modelele de decodare şi 

răspuns ce ţin de fineţea fonetică şi structural a unei limbi. Când ne naştem nimeni nu ne întreabă de locul de origine al 

părinţilor nostril pentru a determina capabilitatea noastră de a vorbi. Noi avem toate elementele necesare pentru a putea 

vorbi fluent şi „nativ” orice limbă de pe glob, cu singura condiţie: să fim expuşi la ea în mod activ şi direct, să 

interacţionăm cu cei ce vorbesc limba respectivă. 

Datorită inteligenţei verbal-lingvistice, omul poate percepe şi exprima nuanţe ale limbajului verbal, variind de 

la teoretic la poetic, poate folosi cuvântul pentru a-şi atinge obiectivele. Când cineva posedă inteligenţă lingvistică, într-

o lectură teologică, este evidenţiată: 

- Putinţa omului de a găsi expresii potrivite pentru realităţi. Aceasta evidenţiază cum oamenii ştiu să îmbrace 

realitatea vieţii în cuvânt. În felul acesta, un anumit înţeles este fixat şi devine uşor de transmis. Noi desfacem taina 

realităţii prin cuvânt, introducând şi pe alţii în ea. Scriitorul deprinde prin excelenţă puterea de a îmbrăca realitatea, 

faptele de viaţă în cuvinte care într-un fel ascund şi în alt fel traduc/decodifică realitatea, evidenţiind în ea înţelesuri mai 

înalte. 

- Poetul evidenţiază forţa cuvântului şi priceperea celor înzestraţi cu inteligenţă lingvistică de a numi stări 

interioare, idei şi conţinuturi mentale, folosind cuvinte pentru exprimarea a ceea ce este uneori de ne-exprimat. 
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- Imnograful sau teologul merge chiar mai departe, exprimând în cuvânt ceea ce este mai presus de cuvinte, 

şi mai presus de fiinţă. 

- Rugăciunile scot la iveală, prin cuvânt, tainica relaţie a omului cu Dumnezeu. 

 

Limbajul semnelor sau mimico-gestual este un limbaj complet cu reguli sintactice şi gramaticale ca oricare alt 

limbaj (Stokoe 1960). Acest limbaj este eminamente oral, şi deşi fiecare ţară îşi are propria ei variantă de limbaj, doi 

surzi de naţionalităţi diferite care se întâlnesc întâmplător pot găsi mai repede şi mai eficient căi comune de comunicare 

a ideilor decât doi adulţi vorbitori de aceiaşi naţionalitate. Aşadar, şi copiii cu surditate totală pot avea această formă de 

inteligenţă dacă sunt expuşi de timpuriu la un sistem lingvistic adecvat şi adaptat cum ar fi limbajul mimico-gesticular.
16

 

În viaţa reală, acestă abilitate se manifestă diferit, astfel încât persoanele ce o au pot fi foarte vorbăreţe din 

fragedă pruncie, sau dimpotrivă pot vorbi mai târziu, cum este cazul mult mediatizat al poetului Lucian Blaga ce a 

vorbit în jurul vârstei de 5 ani. Ce au în comun cele două situaţii este prezenţa într-o formă bine dezvoltată şi articulată a 

acestei abilităţi.  

În continuarea vom prezenta câteva modalităţi de stimulare şi dezvoltare a acestei abilitaţi la elevi. 

a) Activităţi creative de folosire a unor sintagme, fragmente de text, sau cuvinte în cadrul lecţiei. Activitatea 

de manipulare mentală a simbolurilor scrise sau vorbite corespunzătoare unei anumite limbi este cea care trebuie 

activată. Copiii devin mai motivaţi în momentul în care abordarea pozitiv-creativă este folosită. De exemplu, în loc să 

solicităm răspunsuri orale pentru a raspunde la o anumită solicitare a profesorului de Religie, putem folosi cartonaşe, 

fragmente sau benzi de hârtie pe care să fie scrise cuvinte, sintagme sau expresii specifice conţinutului predat în vederea 

stimulării copiilor.Ei vor avea ca sarcină să le aranjeze în ordinea potrivită. Astfel se poate evoca în activitatea lor un 

conţinut noţional specific (cum ar fi să redea, să găsească ordinea corectă a cuvintelor într-un citat, să aranjeze în 

ordinea cronologică corectă anume evenimente, întâmplări, fapte cu semnificaţie religioasă). Metoda poate fi folosită 

atât la activităţile de predare cât şi cele de consolidare, evaluare. Ei pot arata la sfârşit în faţa clasei ordinea rezultată. 

b) O altă metodă îşi propune de data această să folosească atât cuvintele scrise cât şi limbajul oral. Încurajaţi 

copiii să colaboreze în diade sau grupuri de câte trei. Alegeţi un anumit fragment de text şi cereţi mini-grupului să 

îndeplinească o anumită sarcină, sa scrie un anumit răspuns format dintr-un număr fix de propoziţii (câţi copiii în grup, 

atâtea propoziţii). Puteţi planifica sarcini diferite pentru fiecare grup de copii. În mod aleatoriu desemnaţi în fiecare 

grup ordinea în care copiii să citească propoziţiile, astfel încât fiecare dintre ei să scrie şi să citească o propoziţie în 

clasă.  

c) Pentru stimularea discuţiilor pornind de la cuvântul scris puteţi folosi o variantă modificată a tehnicii 

Brainstorming. Pe o anumită idee sau fragment din lecţie ce doriţi să îl discutaţi cereţi elevilor să-şi noteze în caiet cel 

puţin trei cuvinte sau sintagme care îi vin în minte. Folosind o tehnică aleatorie solicitaţi unui număr de copii să vină la 

tablă pentru a scrie un singur cuvânt din caiet. În prima etapă, cu elevii ce nu au scris la tablă puteţi purta o scurtă 

discuţie despre semnificaţia cuvintelor scrise, dacă ele reuşesc să surprindă ceea ce prezintă fragmentul de lecţie. 

                                                 
16 William C. Stokoe, (1960), Studies in linguistics: Occasional papers (No. 8). Buffalo: Dept. of Anthropology and Linguistics, University of 

Buffalo, Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. 

http://saveourdeafschools.org/stokoe_1960.pdf
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Urmăriţi şi ghidaţi conversaţia spre scopul planificat al lecţiei. În a doua etapă, după câteva minute, permiteţi accesul în 

discuţie şi elevilor ce au scris la tablă.  

d) Gardner susţine că inteligenţa verbal-lingvistică se manifestă şi atunci când ne aplecăm asupra elementelor 

purtătoare de semnificaţie dintr-un text. Prin urmare, pentru antrenarea creativă a atenţiei puteţi să le cereţi copiilor să 

vă identifice dintr-un text predat sau care va fi predat, anumite elemente cum ar fi: cuvântul cu cele mai multe litere, 

cuvântul cu cele mai multe silabe, un neologism, un arhaism, două sau mai multe cuvinte sinonime, două sau mai multe 

cuvinte antonime, cuvinte care rimează. Important este ca să le cereţi doar o singură sarcină la o oră. Luaţi-vă elevii prin 

surprindere cu acest tip de exerciţiu, şi folosiţi-l cât mai educativ posibil, chiar şi la începutul orei ! 

Aplicarea metodelor pozitiv-creative în orele de Religie contribuie major la dezvoltarea gândirii critice a 

copiilor, valorizată de învățarea explicită. Aceste metode întăresc spiritul de echipă, îi dau o consistență formatoare. 

Școlarii mici mai păstrează încă ceva din egocentrismul preșcolar. Ei sunt obișnuiți să raporteze totul la sine, la ceea ce 

este mai apropiat lor. Ușor, ușor, odată cu avansarea în vârstă, ei deprind sentimentul de comuniune, de colaborare și 

întrajutorare, care îi va face să se raporteze altfel la lume și se vor inversa proporțiile. Dacă în copilărie tot ce se afla  în 

jurul lor era imens, mai târziu același tot își va diminua dimensiunile foarte mult, încât persoana se va identifica în 

fiecare om cu care alege să relaționeze. Finalitatea oricărui act de învățare pe termen lung este crearea omului frumos, 

iar la Religie, finalitatea învățării explicite este crearea omului iubit de Dumnezeu, prin comuniune cu semenii. Iar ca 

formă de comuniune și comunicare nu trebuie să neglijăm niciuna din formele inteligenței. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

Comentaţi într-un eseu versetele Psalmului 8, punctând diferitele valenţe ale cuvântului 

(mărturisire a credinţei, laudă, sursă de cunoaştere etc.):  

„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). 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicația 2 (30 minute) 

 

Folosind lista activităților de identificare a copiilor/persoanelor cu inteligență verbal-lingvistică, 

identificați din biografii, romane preferate, scrieri narative ale vieții Sfinților Părinți, Pateric, alte surse 

scrise, cât mai multe elemente ce susțin prezența acestui tip de inteligență. Identificați cel puțin 3 

persoane și descrieți pentru fiecare formele de manifestare a acestei capacități, condițiile particulare în 

care au fost observate, totul într-un paragraf extins.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T3_U1_S2 (OL1-7) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Aplicații 

 

Aplicatia 1 - Creația și limbajul tehnicii (30 min) 

 

 „Parabola, ca poveste „nu dă ceva de gândit fără să dea ceva de trăit (...) un discurs, oricât 

de complicat, e reductibil la afimații simple, în vreme ce, oricât de simplă, povestea se poate 

complica hermeneutic la nesfârșit. În vreme ce discursul e argumentativ, povestea e indicativă. Nu 

expune o teorie, ci arată o stare de fapt, relatează o situație, fără prea explicite intenții 

demonstrative. Nu oferă răspunsuri, ci stimulează căutarea lor. În rezumat, s-ar spune că povestea 

spune nespunând, lasă să joace dinaintea celui care o ascultă palpitul dintre cuvinte, de dincolo și de 

deasupra lor. ” (Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus) 

  

Particularități ale limbajului 

religios științific filosofic 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Aplicația 2 - Inteligența verbal-lingvistică (30 min) 

 

 Pentru clasele I-IV, în care elevii au o mai mare dispoziție ludică, se pot folosi pentru a 

valorifica inteligența lingvistică materialele de genul „Poezii cu iz de Filocalii” sau „Poezie cu 

parfum de isihie”, ambele avându-le ca autori pe monahiile de la Mănăstirea Diaconești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„............................................ 

Ce concluzie să trag? 

Nu fac nici cât un dovleac 

 

Și Ioan Scărarul spune, 

Cu multă înțelepciune, 

Că blând este-acela care 

Șade fără tulburare 

Și-n laudă, și-n ocară: 

Ca dovleacul, bunăoară...!” 

(„Un dovleac portocaliu”) 
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 Cerință: descrieți, secvențial, cum ați utiliza un astfel de material pentru a valorifica 

inteligența verbal-lingvistică. 

 

Arghire Cristiana 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

         Alcătuiți o listă de 50 de metafore poetico-dogmatice utilizate în cântările bisericești și în textele biblice. 

Plecând de la acestea, precizați, într-un scurt text de o pagină, modul cum lectura textului relgios de 

factură doxologică cultivă inteligența lingvistică 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicația 2 (30 minute) 

         Identificați 3 texte din mari predicatori/poeți ai Bisericii (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de 

Nazianz, Sfântul Siomeon Noul Teolog etc) și evidențiați în textele respective elemente care se apropie 

de cele la care se referă inteligența verbal-lingvistică.  

Precizați în cel fel astfel de texte ar putea fi utile la ora de religie.  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/13426

7 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Aplicație Inteligența verbal-lingvistică (60 min, 2 x 30 min fiecare) 

1. Organizați un concurs de recital de poezie religioasă din literatura romănă. Puteți utiliza: T. 

Arghezi - Psalmii, Lucian Blaga - Psalm, Vasile Voiculescu, Zorica Laţcu Teodosia, Sandu Tudor, 

Nichifor Crainic, Radu Gyr, ș.a. 

Descrieți, pe scurt, cum ați organiza o astfel de activitate cu caracter extrașcolar, cu ocazia unei 

sărbători religioase.  Puteți utiliza ca resursă didactică antologii precum: Poeziile creştinilor români 

( Antologie şi cuvânt înainte de Mircea Ciobanu), Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1994; Poezie 

creştină românescă ( ediţie îngrijită de Magda & Petru Ursache ), Editura Institutului European, 

Iaşi, 1996; Poezie română religioasă ( texte alese şi cuvânt înainte Florentin Popescu), Editura 

Minerva, Bucureşti, 1999; Rugăciunile poeţilor ( Antologie de poezie religioasă românească, Studiu 

introductiv şi selecţie de Irina & Sergiu Nicolaescu), Editura Paralela 45, Bucureşti, 2000; Poezia 

noastră religioasă ( Antologie de Pan M. Vizirescu), Editura  Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 

1943; Antologie creştină, culegere de poezii religioase şi morale, de Ion Bătrâna Voivodeni, Editura 

Graiul Literar, Bucureşti, 1946.  

 

2. Alcătuiți împreună cu elevii mici fișe etimologice pentru a evidenția aria semantică bogată  

a termenilor biblici și frumusețea lor stilistică. Exemplificați. Noţiunile ”mistic” ( μυστικιστής 

), ”mistică” ( μυστηριώδης), ”misticism” ,( μυστικισμός)  au origine greacă şi constituie o 

familie de cuvinte formate din rădăcina: ”mio” (μυσ) care sugerează ceva ”închis”, ”ascuns”
.
 

În Noul Dicţionar Universal al Limbii   Române aceşti termeni sunt trataţi separat, astfel: 

 Mistic = care prelucrează subiecte religioase: scriitor mistic. 

 Mistică = care are un înţeles greu de pătruns, inexplicabil pe cale raţională; care 

rămâne ascuns, secret. 

 Misticism = doctrină idealistă, de natură filosofică şi religioasă, care admite 

comunicarea, prin revelaţie, extaz, intuiţie, între om şi divinitate. 

În accepţia teologului şi profesorului de Mistică  Ioan Gh. Savin cuvintele mistică şi mistic 

sunt egale cu ”mistic”şi cu ”mister”. Ele vin de la două cuvinte greceşti: mio şi mneo, primul 

însemnând a închide ochii, a strânge buzele, al doilea a introduce pe cineva într-o taină, într-

un secret. 

(Arghire Cristiana) 
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Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 



 

a  

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/3 
 

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 

Este util pentru profesori sa faca un exercitiu de autocunoastere, anume un test privind tipurile de inteligenta dominante. 

Pot fi gasite multe resurse online. 

Am folosit un astfel de test in cadul unui proiect, iar fisierul poate fi descarcat gratuit aici test inteligente multiple 

(trebuie ales download).  

Aplicatiile propuse vizeaza pregatirea lucrului cu elevii, nu dezvoltarea sau testarea inteligentei lingvistice a 

participantilor. 

 

Aplicație (30 minute) 

Folosirea abordarii pozitiv-creative presupune un efort de planificare pentru atingerea unui 

scop si de asemenea planificarea si pregatirea unui set de instrumente care sa sustina profesorul pe 

parcursul desfasurarii secventelor planificate. Nicio lectie din programa Religie nu ar trebui vazuta ca simplu scop in 

sine ci ca o modalitate de a transmite informatii, cunostinte si mai ales atitudini.  

Pentru o lectie la alegere precizati care este continutul sau valoarea centrala pe care considerati ca trebuie sa o 

transmiteti elevilor. 

Alegeti o metoda care sa valorifice inteligenta verbala in predare/evaluare/consolidare 

- arbore de cuvinte cheie din lectie (pentru a putea orienta elevii va trebui sa pregatiti propriul arbore cand 

pregatiti lectia ca apoi sa-l folositi ca resursa pentru intrebari ajutatoare si stimularea implicarii grupului de elevi) Veti 

cere elevilor sa aleaga un cuvant si sa pregateasca un dialog, o poezie sau o compunere pornind de la cuvantul ales. 

Faceti cateva scurte note pentru 4-5 cuvinte din arborele pregatit despre modul cum veti indruma elevii sa 

abordeze sarcina pentru a nu se indeparta de sensul corect si de scopul lectiei. 

- reconstituirea mesajului secret. Pentru aceasta abordre veti pregati 4-5 mesaje care ocupa fiecare o pagina A4, 

folosind un font similar, dar numai unul contine text relevant pentru lectie. Pregatiti pentru completarea sarcinii online 

doar pagina cu mesajul relevant si inca o pagina (subiectul trebuie sa fie laic). 

Pentru utilizarea la clasa paginile astfel pregatite le taiati in fasii de 2-3 cm cu atentie sa taiati printre randuri, 

altfel literele taiate pot constitui in sine un indiciu. Impartiti elevii in grupuri nu mai mari de 5-6 si le cereti sa refaca 

mesajul secret, cel important pentru lectie. Felicitati grupul care termina primul, dar acordati-le si celorlalte sansa sa 

finalizeze. 

Pentru tema online pregatiti un ghid de 5-6 intrebari pentru procesarea experientei, prin care sa ajutati elevii sa 

descopere modul in care anumite cuvinte i-au ajutat sa se orienteze, specificul textelor religioase, modul particular in 

care aceste texte ne fac sa ne simtim cand le citim, etc 

 

Aplicație (30 minute) 

 

Analiza de text 

O metoda folosita in cercetare este analiza de discurs. Consideram discurs din punct de vedere 

al analizei orice text pe care autorul l-a elaborat pentru a transmite atat informatii cat si pozitia sau 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV2dWxlZGl8Z3g6NGE0MDMzMDUyZDRhYjcwZg%20
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atitudinea sa fata de tema tratata. In fapt orice act de comunicare este un "discurs" in sensul analizei deoarece voit sau 

nu orice autor transmite si pozitia sa fata de cei carora se adreseaza si de continutul transmis. 

In analiza textului identificam cuvintele care apar cel mai frecvent (ex. fericit, dragoste), verbele, atributele, 

atitudinea autorului (informeaza, evalueaza, sfatuieste, etc). 

Pentru o lectie la alegere identificati si redati in cadrul raspunsului dvs. un text a carui analiza sa sprijine 

descoperirea de catre elevi a mesajului central. 

Faceti analiza pe text si includeti cateva note privind intrebarile cu ajutorul carora veti ajuta elevii sa traga 

concluziile desprinse din analiza textului. 

Cand aplicati la clasa puteti lucra individual, in diade sau triade sau chiar si in grupuri mici. Mentionati ce 

varianta alegeti. 

  

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

 

 Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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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 „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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 
 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/13426
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Aplicație (30 minute) 

 

Cititți textele de mai jos și explicați unde și cum le puteți valorifica la ora de 

religie: 

A. ,,DOI FRATI” 

 

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict. A început cu o mică 

neînţelegere şi a luat amploare până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a culminat cu un 

schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de linişte. Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa 

fratelui mai mare. Când a deschis uşa, a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie. „Caut de lucru 

pentru câteva zile”, a zis străinul. „Poate aveţi nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş 

putea ajuta.” „Da”, a zis fratele mai mare. „Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe 

partea cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să 

construiesc un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp, la treburile mele, 

dar aş vrea ca până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata.” Tâmplarul a muncit mult, 

măsurând, tăind, bătând cuie.  

Aproape de asfinţit, când s-a întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase 

treaba. Uimit de ceea ce vede, fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era deloc 

un gard de doi metri. În locul lui era un pod care lega cele două gospodării peste râu. Tocmai în acel 

moment vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit de ceea ce vedea, şi-a 

îmbrăţişat fratele mai mare şi i-a spus: „Eşti un om deosebit, să te gândeşti tu să construieşti un pod 

aşa de frumos după tot ce ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!” Şi s-au iertat. Tâmplarul, 

văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune uneltele ca să plece într-ale sale. „Aşteaptă, stai”, i-

a zis fratele cel mare. „Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru dumneata.” „Mi-ar plăcea să 

mai rămân”, a spus tâmplarul, „dar mai am multe poduri de construit.” 

„OAMENII CONSTRUIESC PREA MULTE ZIDURI SI PREA PUTINE PODURI” (Isaac 

Newton). 

 

B. „Cel mai bun şi cel mai rău lucru din lume” 

 

Un domnitor trimise odată pe unul din servitorii săi la piaţă cu porunca de a-i cumpăra cel 

mai bun lucru din lume. 
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După câtva timp, servitorul se întoarse aducând într-o sacoşă ceva de mărime mică. „Ai 

cumpărat ceea ce ţi-am poruncit?”, îl întrebă domnitorul. „Da, stăpâne. Ţi-am cumpărat ceea ce ai 

dorit”, îi spuse servitorul. „Priveşte!”. 

Curios, stăpânul se uită la ceea ce aduse servitorul în pacheţelul pe care tocmai îl 

despachetă. La prima vedere nu era nici aur, nici argint şi nici vreun alt obiect preţios. Ţăranul 

fusese la un măcelar unde cumpărase o limbă de bou. „Iată, stăpâne! Am cumpărat ce ai dorit: cel 

mai bun lucru din lume, o limbă. Cu ea, mama îi mângâie mereu pe copiii ei, când plâng. Cu ea, 

crainicul anunţă victoria armatelor tale asupra duşmanilor. Cu ea, învăţaţii lumii transmit 

înţelepciunea lor elevilor. Şi limba ta nu este oare instrumentul cu care stăpâneşti peste supuşii tăi, 

vorbeşti adevărul şi dreptatea şi Îl preamăreşti pe Dumnezeu?”. 

„Bine ai grăit. Dar acum mergi şi cumpără-mi cel mai rău lucru din lume”. 

Servitorul plecă şi, din nou, nu peste mult timp, se întoarse cu un pachet asemănător. „Ai 

cumpărat ceea ce ţi-am poruncit?”, îl întrebă domnitorul. „Da, stăpâne, ţi-am cumpărat”, îi răspunse 

servitorul. „Priveşte!”. 

Servitorul scoase pachetul afară, îl despachetă şi, spre surprinderea stăpânului, îi spuse: 

„Stăpâne, un lucru mai rău decât această limbă n-am găsit. Cu ea, oamenii se jignesc şi se supără 

unii pe alţii. Cu ea vorbesc urât şi înjură. Ea serveşte spre a spune minciuni şi de secole aduce 

suferinţa între oameni”. 

„Într-adevăr, ai dreptate”, îi răspunse stăpânul. Şi a poruncit să fie răsplătit cu multe daruri. 

http://jurnalspiritual.eu/povestire-cu-talc-cel-mai-bun-si-cel-mai-rau-lucru-din-lume/    

  

 

Aplicație (30 minute) 

Identificați o strategie de abordare a rolului/puterii/semnificației cuvântului în cadrul 

conținuturilor referitoare la Sfintele Taine, Parabolele Mântuitorului și Contribuția 

oamenilor de cultură români – promotori ai creinței creștine. 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 

 

http://jurnalspiritual.eu/povestire-cu-talc-cel-mai-bun-si-cel-mai-rau-lucru-din-lume/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o 

făptură a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, 

în exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 



Aplicații Inteligența verbal-lingvistică (60 min) 

 

 1. În Europa, în evul mediu, principala activitate a anagramiştilor era acea de a forma 

anagrame din textele religioase. 

 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum = Virgo serena, pia, munda et immaculata 

 

 O altă anagramă medievală faimoasă este întemeiată pe întrebarea lui Pilat la judecarea 

lui Iisus:    Quid est veritas? („Ce este adevărul?”) ; răspunsul poate fi obţinut prin anagramare:  

Vir est qui adest („Este omul dinaintea ta”) 

 Cerință: Descrieți secvențial cum ați utiliza jocurile de cuvinte, de tip - anagramă, rebus, 

etc. adaptate particularităților de vârstă ale elevilor, pentru a valoriza inteligența lingvistică. 

 

 2. Un alt tip de exercițiu stimulativ pentru elevii ce manifestă preponderent tipul de 

inteligență verbal-lingvistică este cel de creative writing.  

 Tehnici: 

 a. Scrierea unor texte pe tematica religioasă studiată, personificând metadiscursiv (ex. 

Sfânta Scriptură însăși poate deveni personaj care intră în dialog cu Cartea de Știință) 

 b. Texte tip povestire cu început sau final dat. 

 c. Rescierea unui text cunoscut, pornind de la final sau de la sfârșit (ex. parabolele) 

 d. Compunerea de poeme asemeni psalmilor 

 e. Proză de călătorie (ex pelerinaj la mănăstire) 

 f. Editorialist al unui ziar de mare tiraj 

 Cerință: Descrieți secvențial cum ați utiliza una din tehnicile de creative writing, 

adaptate particularităților de vârstă ale elevilor, pentru a valoriza inteligența verbal- lingvistică. 

 

 3. Concursul de oratorie sau dezbaterea de tip debate poate fi și ea utilizată ca scenariu 

didactic pentru valorificarea inteligenței verbal-lingvistice, pe conținuturi precum : „Rolul 

tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării 

demnităţii umane)”, clasa a XII-a.  

 Cerință: Descrieți secvențial cum ați utiliza una din tehnicile de creative writing, 

adaptate particularităților de vârstă ale elevilor, pentru a valoriza inteligența verbal- lingvistică. 

Arghire Cristiana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură a 

cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

 

Aplicația nr.1- (30 min).  
 

Citiți cu atenție povestea lui Alin, apoi găsiți-i acesteia un final potrivit: 

                                                           Un vis de copil 

 

        E o noapte ca toate celelalte văzute de pe fereastra casei bunicii. Gerul şi-a brodat cu 

măiestrie o dantelă din steluţe argintii iar luna caută cu disperare podul de gheaţă croit peste 

iazul morii în care să se oglindească până-n zorii zilei. Alin îşi croieşte drum privirii cu 

degetul fierbinte şi încearcă să topească steluţele aşezate pe ochiul de sticlă pentru a pătrunde 

în peisajul nocturn. Vântul a bătut parcă mai puţin astăzi. În odaie s-a aşternut o linişte 

profundă. Se aude doar respiraţia regulată a bunicii. Ce chip plăpând şi ce bunătate de om este 

bunica!  Cu ea a rămas Alin de când părinţii săi s-au dus la muncă în străinătate. Ce vise şi ce 

planuri îşi făceau! Pe Alin  însă nu l-a întrebat nimeni ce-şi doreşte. Ce-şi poate dori un băiat 

de zece ani? Jucării şi dulciuri ar gândi unii. De fapt şi pe Alin îl încântaseră la început, dar 

mai apoi şi-a dat seama că viaţa lui amară din cauza lipsei părinţilor nu poate fi îndulcită cu 

bomboane sau prăjituri, iar lipsa surioarei mai mici nu poate fi compensată cu jucării fără 

viaţă, ce stau îngrămădite pe rafturi sau în cutii. 

    Băiatul este din ce în ce mai trist. Nu înţelege de ce trebuie să stea departe de părinţi. 

Bunica a încercat mereu să compenseze această lipsă, dar cum poate ea oare să-i fie băiatului 

şi mamă şi tată? Prin mintea băiatului trec gânduri, gânduri. Dar ce se vede oare? Dinspre 

portiţa întredeschisă se apropie un tânăr îmbrăcat într-o haină alcătuită din mii de steluţe iar 

pe cap are o cunună strălucitoare şi are...da, are două aripi. Este un înger, s-a gândit Alin, ca 

cei pe care i-a văzut pictaţi în icoane la Sfânta Biserică şi în cartea de religie. 

 Îngerul s-a apropiat şi i-a zis: 

- Am venit la tine să-ţi alung tristeţea din suflet. De fapt, părinţii tăi mă roagă permanent să-ţi 

port de grijă şi chiar dacă nu mă vezi, eu sunt cu tine tot timpul şi te veghez. Niciodată nu eşti 

singur. Tristeţea nu trebuie primită în sufletul tău.  
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- Îmi doresc să fiu alături de tata şi mama. Mi-e dor de îmbrăţişările lor, de vorbele blânde şi de 

sfaturile lor, a spus Alin. 

- ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Aplicația nr.2- (30 min.)- Alcătuiți două catrene privind crearea lumii, utilizând 

următoarele cuvinte: Dumnezeu, lumină, zile, soare, cer, Creator, om, dragoste, rai, animale, 

pământ, suflare de viață.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură a 

cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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APLICAȚII 

 

 

 

APLICAȚIE  

 

Timp de lucru 60 min 

 

 Pornind de la textul poeziei ”Dumnezeu e-n toate”, realizați un eseu de 2-3 pagini în care să 

ilustrați modul în care Dumnezeu Și-a manifestat dragostea față de om, coroana întregii 

creații, și modul în care acesta este chemat să răspundă la iubirea Creatorului Său. (timp de 

lucru, 40 de minute) 

Urmează o discuție pe marginea textelor, evidențiind particularitățile fiecărui text. (timp de 

lucru 20 de minute) 

 

Dumnezeu e-n toate 

 

E Dumnezeu în tot ce ne-nconjoară 

În apă, soare, aer şi pământ 

Şi-n ceru-nalt cu păsări călătoare 

În toate-i Făcătorul lumii sfânt. 

 

E-n firul subţirel de iarbă 

Şi-n măreţia cedrului înalt, 

Smerit şi înălţat deopotrivă 

De-a pururi fie Domnul lăudat. 

 

Învaţă dar, să-L vezi pe Domnu-n toate 

Că toată lumea El a zămislit 

Şi fii ca pomul bun care dă roade, 

Iubind pe Cel ce mai mult te-a iubit! 

 

 

 
 

 

                                                                                     Nume și prenume: Filip Daniela                               
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P1_T3_U1_S2 (ON-LINE2) 

 

Valorizarea inteligenţei verbal-lingvistice în predarea Religiei 

 

30 min. teorie; 60 min. Practică 

 

 
1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

                                   

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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APLICATII 

 

 

Aplicaţia1:  

Identificaţi în unităţile de învăţare ale programei analitice aferente cultului la care predaţi cinci 

conţinuturi care permit o abordare interdisciplinară a temei: Limbaj, comunicare, dialog . 

Timp 30 min. 

 

 Descrieţi succinct modalităţile de abordare din diverse perspective. 

 

Conţinuturi Modalităţile de abordare interdisciplinară 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                             

 

Aplicaţia 2:  

 

 Creaţi un exerciţiu pentru o temă la alegere din programa cultului la care predaţi, prin care să 

valorificaţi inteligenţa verbal-lingvistică a elevilor. 

Timp: 30 min. 

 

                                     

MODEL:  

 Elevii vor fi împărţiţi pe perechi. 

 Cei care manifestă predominant inteligenţă verbal-lingvistică vor primi următoarea sarcină: 
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Se dă careul: 

 

A D A M  

M U R I T O R  

 M Â N D R I E 

Î N G E R   

C E R  

 Z I L E 

E D E N  

C U V Â N T 

 

Creaţi definiţii sugestive pentru a ajuta colegul să descopere cuvintele înscrise în careu. 

 

Colegul cu care formează perechea va primi careul  pe care urmează să-l completeze pe baza 

definiţiilor găsite de coechipier. 

 

                                         

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de 

Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este 

o făptură a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a 

vorbirii, în exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, 

teologică şi ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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APLICAŢII 

 

Aplicatia 1. 

Denumirea activitătii: Chestionar: adevărat sau fals?  

Tipul de activitate: deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 10 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

La începutul lecţiei, fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând o serie de afirmaţii pe care să le 

noteze cu un A, dacă sunt adevărate, ori cu F – dacă sunt false. Profesorul explică elevilor faptul că, 

în cazul celor care au un procentaj mare de afirmaţii notate cu A, ce îi caracterizează este inteligenţa 

lingvistică. De asemenea, explică ce înseamnă aceasta şi cum îi poate ajuta.   

Rationament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi tipul de inteligenţă predominant ce îi caracterizează. 

 

Fişa de lucru:  

___ 1. Scriu articole, compuneri etc. 

___ 2. Citesc ceva aproape în fiecare zice nu are legătură cu obligaţiile de şcoală. 

___ 3. Sunt atent(ă) la afişe şi reclame. 

___ 4. Ascult des radio sau CD-uri conţinând diverse texte audio. 

___ 5. Imi place să rezolv rebusuri, cuvinte încrucişate. 

___ 6. Consider că scriu bine. 

___ 7. Dacă ascult un cântec de câteva ori, îmi amintesc de obicei cuvintele. 

___ 8. Imi place să scriu şi să citesc la şcoală. 

___ 9. Am scris ceva ce mi-a plăcut. 

 

 

Aplicatia 2 

Denumirea activitătii: Ce e într-un cuvânt? 

Durata: 20 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: foi de hârtie, bilete cu definiţii 

Descriere: 
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Elevii sunt instruiţi să lucreze în echipe de câte 3/4 astfel: fiecare echipă primeşte o foaie de hârtie 

care va trece pe la fiecare elev din grupă şi care va scrie, fără ca ceilalţi colegi să vadă, o definiţie 

proprie a “cuvântului”. Definiţia va fi începută de fiecare elev în acelaşi mod: “Cuvântul este…”. 

După ce primul elev din grupă notează definiţia, împătureşte foaia deasupra definiţiei şi o dă mai 

departe astfel încât următorul să nu vadă definiţia colegului. Foia poate trece o dată sau de douăori 

pe la fiecare elev. Un raportor din grupă va citi apoi definiţiile în faţa clasei. Asfel, cu puţină 

creativitate, definiţiile vor suna ca un fel de poezioare.  

Sugestii de follow-up: Apoi profesorul va oferi fiecărei grupe o serie de citate despre cuvânt şi va 

solicita elevilor să le comenteze. 

 

“Cuvintele sunt cel mai puternic drog folosit de omenire.” ( Rudyard Kipling) 

 

„Cuvintele sunt semne ale lucrurilor” (Sf. Augustin) 

 

„Un singur Cuvânt a spus Tatăl şi anume pe Fiul Său şi pe Acesta-L spune mereu în tăcerea 

veşnică. Si Cuvântul acesta trebuie ascultat în tăcerea sufletului.” (Sf. Ioan al Crucii) 

 

„Cuvintele sunt cărările faptelor.” (Sf. Ioan Gură de Aur) 

 

„Cuvântul este un mijloc imperfect de comunicare” (Camil Petrescu) 

 

„Cuvintele sunt umbra de aur în conştiinţă a materiei.” (Nichita Stănescu) 

 

Rationament:  

Elevii vor reflecta asupra conceptului de cuvînt şi îl vor dezbate  din diverse perspective.  

 

Aplicatia 3 

Denumirea activitătii: Găseşte cuvântul! 

Durata:20 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  
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Materiale: fişe de lucru 

Descriere: 

Elevii sunt instruiţi să lucreze pe grupe. Fiecare grupă primeşte câte o fişă de lucru ce conţine trei 

afirmaţii despre cuvânt, dar din care a fost şters cuvântul cheie (“cuvânt” / “cuvinte”). Prima sarcină 

de lucru este să identifice cuvântul ce lipseşte (comun celor trei afirmaţii), apoi să explice şi să îşi 

exprime opinia în legătură cu citatele de pe fişele de lucru.  

Profesorul acordă timpul de lucru, după care, în forum, ascultă şi discută opiniile elevilor.  

 

 
1. “Cumpăneste în gând _______ şi în faptă gândul”. (W. Shakespeare) 
2. “La început era _______ şi _______ era la Dumnezeu şi Dumnezeu era _______.” (Sf. 

Evanghelie) 
3. _______, dupa _______, dupa _______ este putere.(M. Atwood) 

 
 

 
1. “_______ bine gândite au rădăcina în tăcere adânca”.(R. Wurbrand) 
2. “Cand tu vorbesti în ascuns cu tine însuţi, _______ tale sunt cercetate în cer, de aceea şi 

răspunsurile îţi vin de acolo”.(Sf. Vasile cel Mare) 
3. “Nu sunt _______ mari, ci doar oameni mici”.(A. Einstein) 

 
 

 
1. “_______ pot fi precum razele X dacă sunt folosite cum trebuie – trec prin orice.” (A. 

Huxley) 
2. “Sunt lucruri care nu se spun şi dacă am formula totul numai prin _______, valoarea 

_______ ar scădea” (M. Preda) 
3. “Trei sunt Care mărturisesc în cer şi aceşti Trei una sunt: Tatăl, “_______ şi Sfântul 

Duh”. (Sf. Ioan Evanghelistul) 
 

 

 
1. “Cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează nimic.” (Esop) 
2. “_______ sunt jetoanele înţelepţilor, căci ei doar socotesc cu ajutorul lor; în 

schimb ele sunt banii proştilo”r. (Th. Hobbes)  
3. ““_______ lui Dumnezeu S-a făcut om pentru ca tu să înveţi de la om cum poate 

omul deveni dumnezeu.” (Sf. Clement Alexandrinul)  
 

 

Rationament:  

Elevii vor reflecta asupra conceptului de cuvînt şi îl vor dezbate din diverse perspective.  
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Aplicatie 4. 

Temă de reflecţie (10 min) 

Alegeţi un cuvânt „de suflet” ce reprezintă un concept religios pe care îl consideraţi apropiat 

sufletului dumneavoastră şi alcătuiţi un mini-discurs / mini-eseu în care vă explicaţi alegerea.  

 

Emilian Iustinian Roman 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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                                                                               SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

                                                                

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 20 de minute  

1. Descrieți 3 dezavantaje ale stimulării excesive a inteligenței verbal-lingvistice a elevilor în predarea Religiei. 

2. Descrieți 3 posibile riscuri la care se expune profesorul de Religie atunci când își folosește exclusiv propria  

inteligență verbal-lingvistică în predare. 

 

Aplicatia 2 – general - 15 de minute  

Descrieți în 3-4 fraze modul în care vă influențează în acordarea de calificative/note elevilor dvs. inteligența lor  verbal-

lingvistică, respectiv capacitatea lor de a utiliza adecvat termeni și concepte scripturistice. 

 

Aplicatia 3 – general - 25 de minute  

Activitate individuală – 10 minute: 

1. Descrieți o modalitate prin care puteți dezvolta inteligența verbal-lingvistică a elevilor dvs., altfel decât aceea prin 

care dvs. le transmiteți diferite informații comunicând verbal, iar ei ascultând mesajul. 

2. Care este din punctul dvs. de vedere dificultatea cea mai mare pe care ați întâmpinat-o în identificarea acestei 

modalități de predare. 

Activitate în grupul mare 15 minute: 

1.Participanții care doresc pot prezenta în grupul mare concluziile individuale 

2.Formatorul invită participanții să propună soluții pentru a depăși dificultățile identificate de colegii lor. 

 

Stoica Silvia Roxana  
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Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

                                                                

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 - general - 40 de minute 

1.Formatorul împarte grupul de participanți în 4 grupuri mici. 

2.Fiecare grup primește sarcina de a descrie pe scurt modul în care ar realiza procesul de predare pornind de la utilizarea 

unei icoane mai puțin cunoscute pentru introducerea  unei teme noi și cum ar adapta conceptele scripturistice la nivelul 

de înțelegere și utilizare a termenilor demonstrat de elevii. 

3. Apoi sunt rugați să identifice un avantaj al predării în modul propus anterior față de predarea directă bazată exclusiv 

pe stimularea inteligenței verbal-lingvistice a elevilor și nefacilitată de utilizarea altor tipuri de inteligență. 

4.Fiecare grup mic va alege un reprezentant care să prezinte rezultatele activității în grupul mare 

 

Aplicatia 2 – general - 20 de minute  

1. Descrieți 3 avantaje ale stimulării inteligenței verbal-lingvistice la ora de Religie pentru elevi. 

2. Descrieți 3 avantaje ale utilizării în predarea Religiei a propriei inteligențe verbal-lingvistice a profesorului. 
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATORI    

 

Riscurile stimulării excesive a inteligenței verbal-lingvistice 

 

Din păcate, sistemul educațional actual este orientat mai mult spre dezvoltarea capacității elevilor de a 

promova examenele decât spre pregătirea lor pentru viața propriu-zisă. Această stare de fapt poate fi foarte ușor corelată 

cu modul în care educatorii stimulează elevii în a-și utiliza propria inteligență.  

Fiecare profesor știe prea bine că programele școlare sunt supraâncărcate, iar obiectivele de învățare pot fi 

atinse doar utilizându-se memoria de scurtă durată și inteligența verbal-lingvistică a copiilor și adolescenților. Mai 

simplu spus, elevii au datoria sa își asculte profesorii în timp ce aceștia le prezintă  zilnic informații din domenii diferite 

(în orarul oricărui elev sunt zilnic cel puțin patru materii de studiu). Apoi, profesorii îi ascultă pe elevi, dar nu pentru a 

descoperi opiniilor lor despre informațiile primite sau utilitatea acestora pentru viața lor, ci doar pentru  a verifica în ce 

măsură aceștia pot reproduce ceea ce li s-a spus. Uneori, când timpul îi presează, profesorii dau extemporale, iar elevii 

trebuie să reproducă - de această dată în scris - ceea ce li s-a prezentat. Destul de repede, elevii încep să identifice durata 

de timp  în care este este necesar să păstreze informația memorată și decid să o stocheze până  când primesc o notă, dau 

un  extemporal, o teză sau un examen (de capacitate sau de bacalaureat). După ce au primit o notă sau un calificativ, 

elevii eliberează informația din memorie pentru a lăsa loc liber altor informații care vor fi și ele stocate până la 

următoarele evaluări. 

 

S-a confirmat astfel, mai multor generații de elevi, convingerea că cei care își pot folosi în acest mod memoria 

și inteligența verbal-lingvistică  vor obține întotdeauna calificative și note care îi fac competitivi în sitemul educațional  

pentru că doar aceștia  sunt premiați la final de an, recompensați de părinți și admiși în licee și facultăți renumite. 

Totuși, numeroase studii efectuate până în prezent arată că succesul școlar nu este corelat direct cu cel social, ci 

dimpotrivă. Așadar, școala  noastră îi învață pe elevii săi cum să promoveze teze, examene sau evaluări naționale și nu 

cum să se integreze social și profesional.  

De unde provine această neconcordanță și ce cauzează  acest eșec educațional? 

În primul rând, sistemul încurajează utilizarea excesivă și aproape exclusivă a comunicării verbale și, implicit, 

a stimulării și utilizării  prioritare a  inteligenței verbal-lingvistice, atât  în ceea ce îi privește pe profesori cât și pe elevi. 

S-a demonstrat prin studii aprofundate că în procesul comunicării umane, doar aproximativ 7% din conținutul 

comunicat se transmite prin cuvinte și implică utilizarea inteligenței verbal-lingvistice. În schimb, aproape 38% din 

comunicarea umană se face paraverbal (prin ton, volum, viteza de rostire), iar 55% este comunicare non-verbală (prin 

expresia facială, poziția și mișcarea corpului, îmbrăcăminte, contact vizual). 

Așadar, pentru a comunica eficient în procesul de învățare nu este suficient să invităm elevii să utilizeze doar   

inteligența verbal-lingvistică (așa cum mulți oameni, din păcate, consideră în prezent), ci este obligatoriu să fie 

stimulate complementar și alte tipuri de inteligență. Conștientizând complexitatea procesului de comunicare ca bază a 

http://www.predareareligiei.ro/
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procesului educațional și utilizând în mod real toate componentele acestui proces, profesorii pot pregăti elevii pentru 

viață. Acest demers este și mai justificat pentru profesorii de Religie, pentru că menirea predării acestei materii  nu este 

aceea de a ne asigura că un copil sau un tânăr a memorat cele 10 porunci și că le poate reproduce în scopul de a obține 

un calificativ sau o notă, ci  că are capacitatea de a duce conștient și responsabil aceste porunci în acțiuni făptuite în 

viața de zi cu zi. 

Dar cum se poate produce schimbarea abordării educațională de până acum? 

 Prin limitarea stimulării exclusive a inteligenței verbal-lingvistice pentru că aproape toți elevii, indiferent de 

vârstă, au nevoie să le fie stimulate deopotrivă inteligența vizual-spațială, corporal-kinestezică, ritmic-muzicală sau 

spirituală. Abordând practic, vă invit să considerați că nu este suficient pentru elevi doar să audă termeni și concepte 

scripturistice pe care apoi să le reproducă mecanic. Este necesar ca fiecare concept să le fie prezentat alăturat unei 

imagini iconografice, sunetului unei  rugăciune sau  cântării  Sfintei Liturghii. Pentru ca un eveniment biblic să devină 

reper de viață, elevii au nevoie să le facilitați accesul spre acesta prin punerea lui în scenă sub forma unui joc de rol sau 

prin desenarea acestuia așa cum și-l pot ei imagina. 

 Utilizarea echilibrată a tuturor tipurilor de inteligență de către elevi, le va crește capacitatea de stocare a 

informațiilor și experiențelor în memoria de  lungă durată, de unde mai târziu, când nu vor mai fi elevi sau studenți, vor 

putea accesa aceste achiziții pentru a le folosi în viața lor sub formă de valori,credințe și repere existențiale.  

                                                                

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 



 

a

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/3 
 

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 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

Realizaţi un eseu în care să  analizaţi elementele de melodicitate şi ritmicitate 

ce apar în Pilda Semănătorului din textul evanghelic Luca 8: 5-18. Concentraţi-vă pe 

elementele de rimă, ritm, număr de silabe din versete, alte procedee literare cum ar fi 

aliteraţia.   
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

 

 

 

Aplicația 2 (30 minute) 

Pornind de la  lista activităților  sugerate de Armstrong în  identificarea 

copiilor/persoanelor cu inteligență verbal-lingvistică, descrieţi mai jos 3 dintre elevii 

d-voastră ce manifestă această inteligenţă. Scrieţi pentru fiecare dintre ei ce anume v-a 

atras atenţia şi cum anume se manifestă acest tip de inteligenţă în mod particular la fiecare dintre ei.    
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Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 
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La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 
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Aplicație (60 minute) 

 

 

Aplicaţie practică. La clasa a VIII-a, la tema „Pilda Semănătorului-primire şi împlinire 

a cuvântului lui Dumnezeu” împărţiţi clasa în 6 grupe în mod aleator. Fiecare grupă are 

la dispoziţie materiale pregătite anterior, respectiv foi pe care să scrie şi cel puţin un 

exemplar din Noul Testament la fiecare doi copii. 

1. Profesorul de Religie anunţă tema „Pilda Semănătorului-primire şi împlinire a cuvântului lui 

Dumnezeu” şi de asemenea le propune elevilor cele 2 texte din Evanghelie  Matei 13: 1-9 şi 

Luca 8: 5-18, pe care le va şi lectura. După care împarte copiii în 6 grupuri egale şi le 

repartizează sarcini. 10 min 

2. Grupurile 1, 2 şi 3 vor lucra cu textul Sf. Evanghelist Luca iar grupurile 4,5 şi 6 vor lucra cu 

textul Sf. Evanghelist Matei, toate sarcinile fiind îndeplinite simultan. 12 minute 

a. Grupurile 1 şi 4 vor cauta cuvântul cu cele mai multe sinonime din fiecare text de 

Evanghelie. 

b. Grupurile 2 şi 5 vor căuta versetul cu cele mai multe aliteraţii (repetarea unei consoane sau a 

unui grup de consoane la inceputul sau in interiorul unei fraze ori vers ) din fiecare text de 

Evanghelie, aliteraţii care duc în final la un efect de melodicitate. 

c. Grupurile 3 şi 6 vor căuta 2 perechi de cuvinte care rimează în fiecare text din Evanghelie. 

3. Toate grupurile vor raporta rezultatele prin reprezentanţi în faţa clasei. Profesorul de Religie 

va dirija activitatea de raportare şi de asemenea va sublinia elementele importante de 

Credinţă ce decurg din această analiză lingvistică, respectiv faptul că comunicarea 

Măntuitorului este clară şi succintă, preţuirea ce o accordă Cuvântului lui Dumnezeu, ce 

înţelesuri are Cuvântul lui Dumnezeu... Elevii sunt încurajaţi să adreseze întrebări, să se 

gândească la răspunsuri să sesisize şi frumuseţea literară, melodicitatea textului, unicitatea 

lui. 20 minute 

4. Profesorul  va concluziona asupra  activităţii derulate şi va sublinia importanţa textului 

evanghelic în viaţa creştinilor. 8 minute 

5. Timp de reflecţie individual pentru profesor. 10 minute. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Aplicație (60 minute) 

         Aplicaţie teoretică şi reflexivă 

 

După desfaşurarea exerciţiului practic de mai sus redactaţi în scris un raport în care să 

precizaţi: 

1. Care au fost punctele tari şi cele slabe în gestionarea practică a grupului de  

elevi ? Cum aţi rezolvat cu „gălăgia” ce o presupunea mişcarea elevilor în clasă ? 

2. Cum a fost participarea elevilor la exerciţiu din punct de vedere al conţinutului, au fost atraşi 

de elemente de noutate, au fost mai receptivi la pilda evanghelică ? Ce ar putea fi 

îmbunătăţit din acest punct de vedere ? 

3. Dacă doriţi să reluaţi exerciţiul cu un alt colectiv de elevi ce aţi schimba ?  

4. Există elemente de metodologie didactică ce credeţi că ar putea fi transferabile şi la alte 

conţinuturi ? 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 
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 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație (60 minute) 

Exerciţiu practic de tip educaţie dincolo de şcoală  (outdoor education). 

 

1.La clasa a VII-a, la tema „Legea cea nouă, Fericirile” profesorul va împărţi clasa în 

trei grupuri egale. Pentru fiecare grup va realiza câte un set de 9 cartonaşe pe care le va 

numerota (folosind trei culori diferite) şi  va scrie pe fiecare dintre ele numărul şi 

versetul „Fericirii” respective în ordinea prezentată de textul Evanghelic, pe o parte, iar 

pe cealaltă parte a cartonaşului un anumit cuvânt. Cuvântul respectiv va fi răspunsul la o întrebare 

pe care profesorul o va elabora şi scrie separat.  Folosindu-se de curtea şcolii, respectiv un spaţiu 

bine delimitat dar destul de generos, profesorul va ascunde/plasa pe teren toate cele 9x3 cartonaşe. 

Timp de plasare 10 minute  

2. Profesorul le va prezenta elevilor titlul lecţiei, respectiv„Legea cea nouă, Fericirile” şi îi va 

împărţi în 3 grupe, fiecare grupă alegându-şi o anumită culoare din cele 3 pregatite (ex. Roşu, 

Verde, Albastru ).  Fiecare grupă trebuie să reconstitie fizic ordinea cartonaşelor cu Fericiri de 

culoarea grupei lor. Profesorul va adresa întrebări pe rând, în ordinea completării, iar elevii vor 

trebui să răspundă, răspunsul la întrebarea fiind de fapt indiciul după care vor ridica cartonaşele. 

Fiecare echipă îşi îndeplineşte misiunea când dă răspunsul la întrebare şi ca urmare a corectitudinii 

acesteia alege şi cartonaşul potrivit. Întrebările sunt aceleaşi pentru toate echipele, răspunsurile 

acelaşi, însă fiecare echipă va da răspunsul doar în scris profesorului. Odată validat răspunsul 

echipa pleacă să „vâneze” cartonaşul şi se întoarce după următoarea întrebare. Întrebările trebuie să 

fie pe componenta inteligenţei verbal-lingvistice, şi să ţină cont de nivelul clasei în  genul „Din câte 

persoane e formată Dumnezeirea în religia ortodoxă? „  „care este primul cuvânt din rugaciunea 

Domnească?” „ ce există în număr de 7 în religia ortodoxă?” „Iisus……?” “ sinonim pentru Iisus 

Hristos” „sinonim pentru păcat” „ Adam şi …?” „cum se numeşte rugăciunea ce este simbolul 

credinţei ortodoxe?” „ Câte posturi mari sunt în fiecare an?” „sinonim pentru monah” „loc unde 

vieţuiesc monahi” etc.. Elevii sunt încurajaţi să caute în grupul lor răspunsurile corecte şi apoi să le 
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scrie. Dacă o echipă se încurcă se poate trece la următoarea întrebare, şi la sfârşit este ajutată cu 

întrebări de ghidaj de profesor pentru a găsi răspunsul corect. Timpul de realizare al sarcinii este de 

aproximativ 30 minute 

3.După ce toate echipele au colectat cartonaşele, se va citi împreună cele 9 „Fericiri” ale Predicii de 

pe Munte, cartonaşele vor fi dispuse la vedere şi pentru stimulare vizuală. Cadrul didactic va discuta 

cu copiii despre sarcină folosind acest prilej să le explice şi conţinutul lor, conţinut ce reprezintă un 

ghid creştin complet. 10 minute 

4. Timp de reflecţie şi strângere a materialelor de către profesor. 10 minute  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 



 

a

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/2 
 

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 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicație  (60 minute) 

         Exerciţiu de reflecţie şi studiu individual 

Realizaţi un eseu argumentativ în care să daţi răspunsurile la următoarele 

întrebări 

1. Ca urmare a exerciţiului practic anterior elevii au înţeles mai bine 

fericirile ? 

2. Ce i-ar fi ajutat să înţeleagă mai bine ? 

3. Cum a fost participarea lor la exercitiu ? 

4. Ce ar putea fi îmbunătăţit la exerciţiul precedent pentru a fi adaptat mai bine la 

nevoile particulare ale copiiilor educaţi de d-voastră ? 

5. Cum anume altfel ar pute fi încurajată inteligenţa verbal-lingvistică ?  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 
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a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 
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3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

Realizaţi un scurt eseu în care să puneţi în valoare metaforele, parabolele şi alte 

elemente lingvistice ce dau frumuseţe şi armonie Predicii de pe Munte a 

Mântuitorului.   
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

 

Aplicația 1 (30 minute) 

Realizaţi un eseu în care să subliniaţi bogaţia cunoşterii lui Dumnezeu, 

frumuseţea şi delicateţea apropierii lui Dumnezeu de oameni, comentând  textul de la 

Pilda Fiului Risipitor 
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– studiu individual, teme de reflecţie 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația (60 minute) 

 

Aplicaţie practică. La clasa a VII-a, la tema „Iisus Hristos, Învăţător şi Mântuitor, 

Căinţă şi Iertare, Pilda Fiului Risipitor” se va realiza o activitate ce se va folosi de 

inteligenţa verbal-lingvistică. Pentru a putea fi realizată eficient clasa de elevi se va 

împărţi în 4 grupe în mod aleator. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite 

anterior, respectiv foi pe care să scrie şi cel puţin un exemplar din Noul Testament la fiecare doi 

copii.  

1. Profesorul de Religie anunţă tema „Pilda Fiului Risipitor” şi  îi face o scurtă introducere 

pentru captarea audienţei. După ce iniţiază dialogul, profesorul va împărţi aleator clasa în 4 

grupe egale cărora le dă prima sarcină, i)să identifice în ce Sfântă Evanghelie se află Pilda 

menţionată. Ca şi strategie profesorul poate sugera ca fiecare evanghelie să fie scrutinată de 

persoane diferite în cadrul grupului.   10 min 

2. După ce elevii vor găsi răspunsul, respectiv Luca 15 11-32, profesorul  va desemna sarcini 

specializate pentru fiecare din cele 4 grupuri 

a. Grupul 1 va avea avea de identificat din text 3 cuvinte sau sintagme care consideră ei că 

sunt frumoase sau importante. Grupul îşi va face propriile reguli pentru a alege 

fragmentele. De asemenea ei vor trebui să-şi justifice alegerea 

b. Grupul 2 va identifica şi apoi scrie, 7 verbe din text, verbe care sunt foarte importante 

pentru descrierea pildei. Ei vor trebui să-şi justifice alegerea. Ce se întâmplă cu textul 

dacă cele 7 verbe dispar ? 

c. Grupul 3 va identifica şi apoi scrie, 7 adjective care sunt importante în iconomia textului. 

Le vor prezenta şi îşi vor justifica alegerea. Ce se întâmplă cu textul dacă cele 7 

adjective dispar ? 

d. Grupul 4 va identifica şi apoi scrie,5 perechi de cuvinte ce rimează. Ce se întâmplă cu 

textul dacă cele 5 perechi de cuvinte dispar ? 
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Timp de lucru 15 minute 

3. Reprezentanţii celor 4 grupuri vor prezenta rezultatele la care au ajuns. Cadrul didactic va 

modera şi interveni în discuţie pentru a sublinia pe de o parte importanţa cuvintelor alese în 

înţelegerea mesajului Mântuitorului, şi pe de altă parte va căuta să adapteze mesajul căinţei 

şi iertării la înţelegerea elevilor. Este importantă discuţia pe marginea acestor realităţi, 

discuţie mediată de situaţia ce poate apărea în lipsirea textului de cuvintele esenţiale (verbe, 

adjective etc.  ). 20 minute 

4. Profesorul  va concluziona asupra  activităţii derulate şi va sublinia importanţa textului 

evanghelic în viaţa creştinilor. 8 minute 

5. Timp de reflecţie individual pentru profesor. 10 minute 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicație (60 minute) 

 

Exerciţiu practic reflexiv 

 

 

După desfaşurarea aplicaţiei de la punctul precedent  redactaţi un eseu argumentativ 

care să răspundă la următoarele întrebări : 

1. Cum a fost percepută de elevi sarcina predominant lingvistică pe care au avut-o ? S-au 

achitat cu bine de ea, au colaborat în echipă ? 

2. În cazul în care  doriţi să reluaţi exerciţiul cu un alt colectiv de elevi ce aţi schimba?  

3.  Cum a fost participarea elevilor la exerciţiu din punct de vedere al conţinutului, au fost 

atraşi de elemente de noutate, au fost mai receptivi la pilda evanghelică ? Ce ar putea fi 

îmbunătăţit din acest punct de vedere ? 

4. Sunt elemente legate de inteligenţa verbal-lingvistică ce credeţi că ar putea fi transferabile şi 

la alte conţinuturi religioase? 
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exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 
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Aplicația  (60 minute) 

          

 

Luaţi spre studiu tema  clasei a VII-a, la tema „Trăirea învăţăturii creştine 

Faptele bune-roade ale virtuţilor ”. 

a) Realizaţi succint un plan de lecţie în care să folosiţi modelul de stimulare a 

Inteligenţei verbal-lingvistice ce se bazează pe  stimularea discuţiilor despre «  Faptele bune » 

folosind o variantă modificată a tehnicii Brainstorming: 

Clasic Brainstormingul urmareşte stimularea producţiei ideatice încercând să inhibe în 

primele momente ale creativităţii elementele cognitive de critică, elemente ce pot avea un 

efect negativ pronunţat asupra calităţii ideatice a raspunsurilor sau interacţiunilor iniţiate de 

elevi la lecţii.  Pe o anumită idee sau fragment din lecţia cu « Roadele virtuţilor şi faptele 

bune »  cereţi elevilor să-şi noteze în caiet cel puţin trei cuvinte sau sintagme care îi vin în 

minte. Folosind o tehnică aleatorie solicitaţi unui număr de copii să vină la tablă pentru a 

scrie un singur cuvânt din caiet. În prima etapă, cu elevii ce au rămas în bancă puteţi purta o 

scurtă discuţie despre semnificaţia cuvintelor scrise, dacă ele reuşesc să surprindă ceea ce 

prezintă fragmentul de lecţie. Urmăriţi şi ghidaţi conversaţia spre scopul planificat al lecţiei, 

cel al virtuţilor şi faptelor bune. În a doua etapă, după câteva minute, permiteţi accesul în 

discuţie şi elevilor ce au scris la tablă şi implicaţi-i activ în desfăşurarea orei. 

b) Explicaţi cum anume puteţi ghida discuţia, ce întrebări să adresaţi elevilor pentru a stimula 

inteligenţa verbal-lingvistică, ştiut fiind faptul că nu toţi copiii o manifestă nativ. Ce 

întrebări specifice puteţi adresa în cadrul lecţiei  „Trăirea învăţăturii creştine Faptele bune-

roade ale virtuţilor ” 
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exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

 

Aplicație (60 minute) 

 

Alcătuiţi o listă cu  20 de sintagme metaforice utilizate în  cartea „Cântarea 

Cântărilor” din Vechiul Testament.  

a.Explicaţi într-o propoziţie/frază valoarea poetică a fiecareia dintre ele şi într-o 

altă propoziţie/frază valoarea lor spiritual-mistică. 

                 b. Din lista celor 20 de sintagme alegeţi 5 şi precizaţi la ce tematică sau lecţie din 

pragrama de gimnaziu sau liceu ar putea fi folosite. Precizaţi dacă le veţi folosi pentru valoarea lor 

poetică, pentru valorea lor religioasă sau o combinaţike a celor două înţelesuri.  
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– studiu individual, teme de reflecţie 
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 Creaţia şi limbajul tehnicii 
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2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
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 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 
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POSDRU/157/1.3/S/134267 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro 

 

 

                                                                 Aplicații 

                 

 

Aplicatia 1. Identificați  în Sf. Evanghelie  după  Matei, capitolul 14, versetele 22-34 

(Umblarea pe mare- Potolirea furtunii) elemente de comunicare verbală, paraverbală 

și nonverbală. 

 

     Felul comunicării          Mântuitorul        Sfinții Apostoli 

1.Comunicare verbală   

2.Comunicare paraverbală   

3.Comunicare nonverbală   

                                                                                                     (30 de minute) 

 

Aplicatia 2. Sfinții evangheliști fac unele precizări care țin de comunicarea 

paraverbală, respective nonverbală  a  Mântuitorului (ex. Iisus, privind la ei…). 

Identificați  câte patru exemple pentru fiecare tip de comunicare. 

 
Fragmente 

evanghelice 

Elemente paraverbale Fragmente 

evanghelice 

Elemente nonverbale 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

             

  Care este cel mai expresiv element pe care l-ați identificat? Precizați-i  semnificația. 

                                                                                                       (30 de minute) 

 

***Aplicațiile sunt utile, atât la FF, cât și la clasă. 
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Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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                                                          Aplicații 

                     

 

Aplicatia 1. Ascultați cu atenție și priviți un preot în timpul  Vecerniei. Identificați 

următoarele elemente: 

               Felul comunicării                             Exemple  

1. Comunicarea  verbală  

2. Comunicarea  paraverbală  

3. Comunicarea  nonverbală  

 

 Care dintre tipurile de comunicare are ponderea cea mai mare? 

 Ce  element paraverbal  a  ieșit în evidență  sau v-a impresionat? 

 Descrieți în 8- 10 rânduri o vecernie din care  lipsește  comunicarea  nonverbală. 

                                                                                                    (60 de minute) 

 

 

 

      ***Exercițiul poate avea ca subiect și alte slujbe (Sf. Liturghie, Sf. Maslu etc.).   

Menirea lui este aceea de a ne reaminti că, dincolo de cuvinte și în completarea lor, 

tonul, debitul verbal, mimica, gesturile  și multe altele  întregesc mesajul și 

eficientizează transmiterea lui. 

           Aplicația se pretează și la FF, folosind materiale video sau abilitățile de 

comunicare ale cursanților. 
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                                                                      SECVENȚA                                                                                                                                                       
P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Solicitat rambursare FSE-
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Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Aplicații                      

Aplicatia 1.  

Identificați în Sf. Evanghelie  după  Ioan  următoarele elemente: 

a) - arhaisme: 

- cuvinte polisemantice: 

b) - enumerații: 

- comparații: 

                                                                                                 (20 de minute) 

 

 

Aplicatia 2.  

Menționați patru  trăsături  ale  stilului oral, folosit  de sfinții evangheliști în 

încercarea de a transmite cât mai fidel învățătura Mântuitorului. 

                                                                                                  (20 de minute) 

 

 

Aplicatia 3.   

Alegeți două versete din Sfânta Scriptură. 

a) Identificați propozițiile și precizați felul lor. 

b) Menționați ce fel de subiecte ați întâlnit. 

c) Analizați morfologic un pronume și un verb. 

d) Precizați rolul unui semn de punctuație folosit. 

                                                                                                   (20 de minute) 

 

 

 

***Aceste aplicații pot fi folosite la clasă, pentru elevii de gimnaziu. Analiza 

gramaticală și stilistică a unor fragmente de  text biblic  duce la familiarizarea 

elevilor cu limbajul scripturistic. 
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                                                                      SECVENȚA                                                                                                                                                       
P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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Aplicații 

Aplicatia 1.  

Și tăcerea-i un răspuns!//Cuvintele sunt neputincioase. 

Aceste vorbe de duh scot în evidență limitele pe care le are limba, văzută ca un cod al 

comunicării.  

a) Descrieți o situație în care tăcerea a fost cel mai bun răspuns pe care l-ați fi putut 

da. 

b) Menționați câteva momente  importante din viața Mântuitorului, în care Acesta a 

tăcut. Ce semnificație a avut/ are tăcerea Sa? 

                                                                                                     (30 de minute) 

 

 

Aplicatia 2 
Un proverb latin spune: Verba volant, scripta manent. Ne-au rămas       într-adevăr 

cuvintele Domnului nostru  Iisus Hristos, dar și destule probleme  de traducere. 

Menționați trei dintre acestea și soluțiile identificate până acum. 

               Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai bună traducere în limba română 

a Sfintei Scripturi. Argumentați. 

                                                                                                        (30 de minute)  

                 

              

 

***Este necesar să cunoaștem învățătura Mântuitorului și la fel de important este să o 

trăim, fapt care presupune interiorizare și implicit tăcere. E greu să creăm la elevii 

noștri această deprindere, dar aici intervine exemplul personal. 

     Despre problemele de traducere se poate discuta cu elevii de liceu. 

     Aplicațiile sunt utile  și la FF. 
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                                                                      SECVENȚA                                                                                                                                                       
 P1_T3_U1_S2 (on-line)  

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro 

 

                                                             APLICAȚII 

                      

                 

Aplicatia 1 
Deseori oamenii spun că  preferă   o palmă, în locul unui cuvânt greu, tocmai pentru că  

impactul acestuia este incomparabil  mai profund și  poate crea o rană mult mai greu de 

tratat decât una fizică. 

Altfel spus avem o  sabie cu două tăișuri, pe care trebuie să  învățâm a o mânuim, știind 

că vom da seama  pentru toate vorbele noastre. 

 

a) Ce cuvânt/sintagmă/verset din Sfânta Scriptură vă impresionează cel mai mult? 

b) Redați două pasaje în care Mântuitorul transmite adevăruri dureroase. 

c) Dumnezeu ne-a dăruit cuvânt cu putere multă pentru a propovădui învățătura Sa. În ce 

constă această putere? 

                                                                                                                  (30 de minute) 

 

 

Aplicatia 2 
Dumnezeu a creat lumea cu puterea cuvântului. Noi ce putem crea, folosindu-l? 

a) Prezentați o minune din viața unui sfânt, care se bazează pe puterea creatoare  a 

cuvântului. 

b) Dați  două exemple  de cuvinte/sintagme creatoare (de stări…). 

c) Precizați trei semnificații ale rugăciunii  Doamne, ajută!, folosită ca salut. 

d) Prezentați în 10- 15 rânduri rolul creator al trio-ului gând- cuvânt- faptă. 

                                                                                                               (30 de minute) 

 

 

 

           ***Exercițiile  pot deveni  teme de meditație  pentru cursanți, la FF și pentru elevii 

de liceu, la ora de Religie. 
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                                                                     SECVENȚA                                                                                                                                                       
P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

  

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 
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                                                           APLICAȚII 

                      

                    

Aplicatia 1. Cum putem depăși bariera lingvistică?                 

                Precizați pentru fiecare caz în parte tipul de activitate, metodele, resursele  

folosite și cum se realizează evaluarea. Aveți în vedere specificul disciplinei Religie. 

                - în cazul în care în clasă  sunt  elevi surdo-muți;  

                - aveți în clasă elevi rromi, care nu cunosc bine limba română;       

               - dacă, din varii motive nu puteți vorbi. 

                                                                                                       (20 de minute) 

 

 

Aplicatia 2. Sfinții Părinți ne îndeamnă să închidem mintea în cuvintele rugăciunii. 

Altfel spus, să trecem de la literă,  la spiritual ei, prin experiere. 

             a) Menționați o metodă modernă care aduce un plus de concentrare elevilor. 

            b) Cum asigurați retenția și mai ales transferul cunoștințelor, atunci când 

subiectul lecției este rugăciunea? 

                                                                                                        (20 de minute) 

 

 

Aplicatia 3. Mântuitorul ne propune depășirea condiției, trecerea de la material la 

spiritual, precizând că nu doar cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din 

gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4). 

              a) Ce conținuturi  puteți asocia  versetului de mai sus? 

               b) Precizați alte patru  locuri din Sfânta Scriptură, în care suntem îndemnați la 

aceeași transfigurare. 

                                                                                               

                                                                                                           (20 de minute) 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 
 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii 

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analizapotenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/13426
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APLICAȚII 

 

 

Aplicație (10 minute) 

Identificați cât mai multe conexiuni între cuvânt și ascultare în relația omului cu 

Dumnezeu, semenii și creația. 

 

Aplicație (20 minute) 

Identificați în Sfânta Scriptură minim cinci texte/versete referitoare la rolul și efectul 

cuvântului în viața omului. Selectați conținuturile religiase din programa școlară unde 

le puteți întrebuința. 

 

 

Aplicație (20 minute) 

 

Selectați trei texte suport (povești/maxime/poezii etc.) pentru a arăta 

valoarea/rolul/efectul cuvântului în cadrul relațiilor interpersonale. 

 

 

Aplicație (10 minute) 

Descrieți o lume în care cuvântul nu există și explicați valoarea nemărginită a acestui 

dar primit de om de la Dumnezeu. 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 
 

 

                                                                               SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S2 (on-line) 

Valorizarea inteligenței verbal-lingvistice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Creaţia şi limbajul tehnicii  

 Inteligenţa verbal-lingvistică 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi analiza potenţialul utilizării limbajului în evidenţierea conţinuturilor specifice orei de Religie; 

 Veţi evalua dimensiunea duhovnicească/valenţele spirituale ce decurg(e) din faptul că omul este o făptură 

a cuvântului, o fiinţă care vorbeşte; 

 Veţi putea evidenţia, utilizând cunoştinţele de teologie, valoarea edificatoare a cuvântului şi a vorbirii, în 

exprimarea de sine şi în înţelegerea celuilalt; 

 Veţi putea utiliza cunoştinţele acumulate în activitatea didactică, la ciclul gimnazial şi liceal; 

 Veţi argumenta semnificaţia ordinii şi armoniei lumii dintr-o perspectivă interdisciplinară, teologică şi 

ştiinţifică; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

                                                                

 

 
 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă verbal-lingvistică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 20 de minute   

1. Descrieți două comportamente observabile ale elevilor dvs. care demonstrează o utilizare adecvată a inteligenței lor 

verbal-lingvistice. 

2. Descrieți două comportamente observabile ale elevilor dvs. care demonstrează un nivel mai scăzut al inteligenței lor 

verbal-lingvistice. 

 

Aplicatia 2 – general - 20 de minute  

1. Identificați și descrieți 3 termeni/concepte specificice din materia pe care o predați, pe care îi considerați cel mai greu 

accesibili pentru elevi din perspectiva  înțelegerii și utilizării lor potrivite. 

3. Alegeți unul/una dintre acești termeni/concepte și propuneți o modalitate prin care puteți face acest termen mai 

accesibil elevilor. Ce tip de inteligență - altul decât cel verbal-lingvistic credeți că v-ar fi cel mai util? 

Stoica Silvia Roxana  
 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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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 „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 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cult, cultivare, cultură, interculturalitate: repere istorice şi ideologice contemporane; 

 Cultul în lumea contemporană; 

 Raportul genetic dintre cult şi cultură; 

 Dimensiunea culturală a actului cultic; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini termenii specifici cult, cultivare, cultură; 

- Veți analiza raportul existent între cult, cultură şi cultivare; 

- Veţi identifica oportunităţi de realizare a dialogului cult-cultură; 

- Veți valorifica dimensiunea culturală a cultului creştin; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cult, cultură, cultivare, dialog, dimensiune culturală; 
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Introducere 

Între cultul religios şi cultura omenească există o legătură foarte profundă. Cultul înseamnă cultivarea relaţiei 

omului sau a comunităţii umane cu Creatorul divin, în timp ce cultura înseamnă cultivarea relaţiei omului cu creaţia lui 

Dumnezeu. Prin urmare, în istoria majorităţii popoarelor, cultul constituia baza sau izvorul culturii naţionale. Sfânta 

Scriptură sau cărţile de cult au contribuit mult la formarea culturii naţionale sau regionale, cultură a recunoaşterii şi a 

responsabilităţii, deoarece fără pământul, apa, aerul şi lumina create de Dumnezeu omul nu ar putea trăi. Aşadar, orice 

criză ecologică, economică şi socială ne îndeamnă la responsabilitate, la corectarea greşelilor, la revizuirea relaţiei 

noastre cu Dumnezeu, cu societatea şi cu natura. Problemele comune ne cheamă la o reflexie comună şi la o acţiune 

comună pentru binele comun. 

În acest sens, este necesar să se dezvolte o cultură a convieţuirii care să permită a se evita transformarea 

diversităţii în adversitate şi confundarea identităţii cu izolarea. Este nevoie de o educaţie deschisă către ceilalţi în 

familie, în şcoală, dar şi în comunitatea religioasă sau confesională frecventată. 

 

Noţiuni teoretice (30 minute) 

Cult, cultivare, cultură, interculturalitate: repere istorice şi ideologice contemporane 

 

Definirea conceptului de cultură nu este uşor de realizat, el implicând o mulţime de semnificaţii: nominale, 

structurale, funcţionale, istorice, psihologice, normative, etc. În limba română cuvântul cultură a părăsit mult conţinutul 

originar latinesc. S-a păstrat sensul iniţial latinesc atunci când se referă la „ştiinţa de a lucra pământul, de a îngriji 

plantele”. Celelalte aspecte al termenului de cultură ca „Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire şi 

a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori” şi „faptul de a poseda cunoştinţe variate în diverse domenii, 

totalitatea acestor cunoştinţe; nivel de dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva” relevă o îndepărtare de conţinutul 

originar la termenului latinesc, o secularizare, socializare a lui, ignorându-se semnificaţia lui soteriologică, de legătură 

strânsă între om şi Creator, ca şi a legăturii omului cu creaţia. Valorile culturii nu mai ajută omul la eliberarea lui din 

păcat, nu mai sunt un mijloc spre ceva divin, ci îşi găsesc finalitatea în ele însele, în bunăstarea materială a omului, sau 

într-o plăcere pur estetică. Trebuie precizat un aspect important şi anume faptul că noţiunea de cultură în înţelesul ei 

soteriologic şi pur cultural, estetic în acelaşi timp a fost străină Antichităţii şi Evului Mediu, ea fiind prezentă doar în 

lumea modernă, lume în care secularizarea, laicizarea gândirii şi a vieţii erau deja în curs.  

Cuvintele cult şi cultură au rădăcina comună în cuvântul latinesc cultus, -us, care se poate traduce prin 

îngrijire, cultivare, practicare, sau mod de viaţă: Se poate vorbi de o cultură de masă, o cultură a elitelor, o cultură 

religioasă, o cultură laică, cultură antică, modernă, contemporană, cultură politică, cultură scolastică, universitară, etc. 

Dintru început constatăm dificultatea de a ajunge la o definiţie mulţumitoare a culturii. Ea cuprinde întreaga sferă de 

existenţă şi manifestare a omului la nivel mental, spiritual şi instituţional, organizativ. Ajungând în planurile 

instituţionale, organizative, asociative ale societăţii, cultura are ca rezultat imediat, intrinsec civilizaţia. Aceasta din 

urmă reprezintă acţiunea concretă a spiritului uman asupra naturii înconjurătoare, ca şi asupra societăţii umane în 
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ansamblul ei. Civilizaţia satisface necesităţile materiale, ale trupului, pe când cultura satisface necesităţile spirituale, ale 

minţii, inimii, sufletului uman.  

Între cele două sfere trebuie căutată mereu o armonie, care să cuprindă omul în ansamblul său, şi să se evite 

orice formă de rivalitate, sau de impunere a uneia în detrimentul celeilalte. Cultura cuprinde întreaga istorie a omului, şi 

îl deosebeşte de orice altă fiinţă. Cultura reprezintă un patrimoniu enorm primit de la înaintaşi şi transmis social celor ce 

sunt sau vor veni după noi. Deschizând ochii asupra lumii în care ne naştem, descoperim o cultură deja existentă 

(simboluri, obiceiuri, tradiţii, mentalităţi, coduri, modele, tipare, etc) pe care o asimilăm şi care ne transformă 

umanitatea noastră în obiect cultural, iar noi devenim subiecţi culturali odată cu asimilarea valorilor culturale prin 

educaţie, autoeducaţie, influenţa factorilor externi, sociali. Cultura ca şi realitate a unui spaţiu de timp şi a oamenilor 

acelui spaţiu poate fi definită ca „ansamblu al structurilor sociale şi al manifestărilor religioase, artistice şi intelectuale 

care definesc un grup, o societate în raport cu alta”. 

Discursul nostru despre cultură şi interculturalitate porneşte de la om, ca fiinţă inteligentă, raţională şi capabilă 

de comunicare. Aceste note intrinsece ale fiinţei sale îl împing spre creativitate de lucruri noi, idei şi valori care îl pun în 

legătură cu semenii săi, cu natura şi universul, şi mai presus de toate cu Dumnezeu, de la care a venit şi spre care se 

îndreaptă. Ne putem întreba de unde vine această dominantă a naturii umane, creativitatea, inventivitatea? Cu siguranţă 

că şi din experienţă, din provocările şi impulsurile inteligenţei sau ale lumii în care trăieşte. Însă inteligenţa şi voinţa 

umană nu sunt doar un rod al contingenţei istorice şi culturale, ci, credem noi, sunt în primul rând un reflex al originii 

divine a omului, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Facerea 1, 27), al unui Dumnezeu creator a toate.  

O privire fugară în istoria culturii universale ne indică imediat extraordinara capacitate de creaţie a omului, 

capacitate concretizată în nenumărate valori spirituale şi materiale, care îl pun pe om în concurenţă cu semenii săi, cu 

natura înconjurătoare, cu întregul univers sau chiar cu divinitatea. Concurenţa aceasta poate merge până la rivalitate, ca 

în cazul mitului lui Prometeu, când omul vrea să ia prerogativele zeilor, să se identifice cu ei. Autodivinizarea sau 

dorinţa omului de a fi considerat de origine divină de către semenii săi vin tot din această legătură fiinţială pe care omul 

o are cu Creatorul său, doar că în aceste cazuri omul uită rolul său de creatură subordonată Creatorului. 

Comparat cu întreaga realitate, omul se dovedeşte imediat superior oricărei alte fiinţe, iar viaţa sa este 

superioară oricărei alte forme de viaţă existente. Ca şi capodoperă a creaţiei, omul poartă în sine puterea şi dorinţa de a 

crea noi valori care se completează cu altele deja existente, rivalizează ele pentru a le depăşi, pentru a elabora noi 

sinteze, puncte de stabilitate culturală, trambuline pentru alte zări ale cunoaşterii, ale dorinţei de autodepăşire şi 

autoperfecţionare. În felul acesta, în panoplia creaţiei omul se dovedeşte a fi ceva unic, original şi irepetibil. Deşi nimic 

nu este nou sub soare, fiinţa umană a surprins si va surprinde mereu prin capacităţile ei mereu noi şi proaspete, ca şi 

parfumul florilor de primăvară. 

Omul este descoperitor şi creator în acelaşi timp de valori, care diferă în funcţie de persoană, de comunitatea în 

care trăieşte, ca şi de epoca istorică pe care o construieşte. În contingentul istoriei, ne întrebăm ce valori perene a 

construit omul? Perenitatea valorilor este afirmată în baza unor principii universal valabile şi acceptate? Sunt intrebări 

importante pe care ni ve vom pune în acest curs şi la care vom încerca să dăm un răspuns. Sunt apoi valori contingente, 

ce depind de un anumit context istoric şi cultural. Sunt criterii şi scări de măsurare a valorilor valabile doar pentru o 

anumită categorie socială, economică, politică, religioasă sau, pur şi simplu, de vârstă. Mozaicul cultural al lumii este în 
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continuă schimbare şi redefinire, iar în perioada actuală se pare că instabilitatea şi schimbarea rapidă au devenit 

dominante în faţa cărora mulţi asistă total neputincioşi. Destinele invididului şi ale naţiunilor se decid deasupra 

capetelor oamenilor, chiar fără a li se cere consimţământul, sau pur şi simplu contrar voinţei lor exprese. Ideile, 

sistemele ideologice şi politice, generatoare de convulsii sociale, sau provocate de acestea, pot deveni un tăvălug al 

mulţimilor inculte, al forţelor brute care distruge valori, oameni şi chiar culturi întregi.  

Din punct de vedere al valorilor, ceea ce este sigur şi neschimbător e faptul că ele se împart în două categorii, 

spirituale şi materiale, reprezentând cele două aspecte fundamentale ale naturii umane, formată din materie şi spirit. 

Viaţa spiritului, harul divin, capacitatea creatoare, inefabilul naturii umane, toate acestea sunt purtate într-un vas de lut 

(2 Corinteni 4, 7), iar pe parcursul istoriei prevalează elementul laic, uman, sau cel sacru, spiritual, într-o dialectică care 

în trecut a favorizat creştinismul, iar în timpurile moderne şi contemporane favorizează lumea laică. Laicizarea 

crescândă a lumii contemporane, relativismul, hedonismul şi pesimismul ei, pun însă în criză conceptul biblic al creaţiei 

omului, ca fiinţă ce se automodelează continuu, într-o permanentă tendinţă după absolut, după Cel care este absolutul, 

Dumnezeu. Aceste faţete deloc îmbucurătoare pentru un creştin îl pot pune în criză şi pe cel mai profund creştin, 

făcându-l chiar să se îndoiască de perenitatea omului ca şi fiinţă creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

După prima izgonire din rai, avem impresia şi senzaţia că omul contemporan a fost aruncat afară şi din acest 

rai, atât cât este, al Bisericii, ca imagine a adevăratului paradis, şi s-a trezit într-un spaţiu anonim al comunicării globale 

şi globalizante, în care vocea lui Dumnezeu nu mai are nici amprenta propriului spaţiu moştenit din străbuni, nici 

amprenta unui alt spaţiu stabil, clar, sigur în care să se simtă el însuşi. Separarea Bisericii de Stat, mai ales sperarea 

ostilă, a aruncat omul într-o criză din care nu şi-a revenit încă. În prezent, omul încearcă o nouă comunicare cu 

Absolutul, nostalgic după linişte şi fericire interioară, interacţionează cu o rapiditate uimitoare cu semenii săi, 

plăsmuind noi realităţi culturale, culegând frânturi ale ethosului din care provine, în încercarea de a se afirma. Dilema 

începe însă din acest punct precis: Ca ce se afirmă omul? Cine este el? De unde vine şi mai ales încotro se îndreaptă? 

Sunt întrebări neliniştitoare pe care fiinţa umană şi le-a pus dintotdeauna, iar astăzi se pare că şi le pune într-o manieră 

mai acută. Cunoaşterea culturii contemporane ne ajută să înţelegem mai bine unde şi cum se plasează omul 

contemporan în viaţa lui particulară, ca şi în cea socială, publică. 

Cultura are două semnificaţii fundamentale: „În sens subiectiv şi sub aspectul ei dinamic, înţelegem prin 

cultură activitatea creatoare şi asimilatoare de valori, la care adăugăm, ca funcţie secundară, pe aceea de propagare a 

valorilor, sau, cu alte cuvinte, exercitarea însuşirilor trupeşti şi sufleteşti în vederea perfecţiunii şi fericirii omului, adică 

a mântuirii. În sens obiectiv şi sub aspectul ei static, cultura este suma tuturor acestor valori sau, altfel spus, gradul de 

perfecţiune şi fericire a omului şi de desăvârşire a lumii din afară, ca realizare a activităţii omului, activitate combinată 

cu aceea a societăţii şi, în sens creştin, cu acţiunea harului divin şi a revelaţiei creştine”. 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie:  

Temeiurile culturii creştine au fost puse de Sfintii Apostoli şi de Părinţii Bisericii, având ca piatră 

unghiulară pe Hristos Mântuitorul: „Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul 

unghiului fiind însuşi Iisus Hristos." (Efeseni 2, 20) 
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Noţiuni teoretice (20 minute) 

Cultul în lumea contemporană 

 

Traducerea cuvântului românesc cult din latinescul cultus păstrează sensul originar, însemnând practicarea 

unori ritualuri religioase şi cultivarea unui anumit mod de viaţă care favorizează legătura cu Dumnezeu. Din dorinţa 

omului de a ajunge la desavârşire, reîntorcându-se la modelul primar, la izvorul existenţei, s-a născut în istorie şi cultul 

şi cultura, ambele cuvinte având o origine comună, nu numai lingvistică, dar şi un conţinut semantic şi existenţial chiar 

comun. În pofida laicizării gândirii şi vieţii din lumea contemporană, afirmăm cu toată convingerea că o cultură fără un 

cult adus lui Dumnezeu este rece şi fără suflet, iar un cult fără cultură reprezintă o schilodire a capacităţilor creative ale 

omului, şi, în cosecinţă o ofensă adusă lui Dumnezeu, creatorul omului. Un cult fără cultură înseamnă, de exemplu, 

celebrarea Euharistiei în aer liber, într-o manieră simplă, redusă la esenţialul liturgic, cu abandonarea totală a lăcaşurilor 

de cult, a muzicii, a artei sacre, a oricărei forme de oratorie, ba chiar şi renunţarea la limbă, la cărţile liturgice, la potir, 

patenă, etc., căci şi acestea sunt realităţi culturale. Vedem clar că este imposibilă celebrarea cultului fără aportul culturii. 

Geniile cele mai profunde ale culturii umanistice sau religioase ale lumii au scrutat adâncimile spiritului, încercând să 

pătrundă în misterul dialogului omului cu Dumnezeu. Cultura lor relevă un cult spiritual cu profunzimi nebănuite. În 

paginile multor cărţi de spiritualitate, se ascund valori inestimabile ale omului în dialog cu divinitatea, iar aceste cărţi ar 

trebui să facă parte din patrimoniul universal al culturii mai mult decât chiar tiparul lui Guttenberg. Spiritul divin în 

dialog cu geniul uman, iată modalitatea ideală de fuziune între cultură şi religie.  

Cultul reprezintă totalitatea riturilor unei religii, în dorinţa omului de a reface legătura cu divinitatea, iar cultura 

înseamnă tendinţa de refacere a legăturilor cu semenii şi cu natura înconjurătoare, aşa cum era la început, când păcatul 

nu denaturase faţa omului şi a acestei lumi. Păcatul a adus cu sine o denaturare, o pervertire a căilor de comunicare ale 

oamenilor între ei şi cu Dumnezeul lor. Cultul şi cultura reprezintă modalităţile prin care omul încearcă să iasă din 

izolare şi să comunice cu semenii şi cu divinitatea în modalităţi mereu noi, mereu altele. Clişeele, şabloanele, 

stereotipiile, acţiunile mecanice robotizează omul, şi ca atare, trebuie evitate cu orice preţ. Omul este superior oricărei 

realităţi terestre, şi nimic nu-l poate încătuşa, nici măcar gândurile sale şi elanurile cele mai înalte. Totdeauna el va avea 

ceva de depăşit, iar ultimul obstacol de învins va fi moartea, când, eliberat de orice povară şi îmbogăţit cu tot ceea ce a 

dorit şi creat bun şi frumos în această viaţă, se va întoarce la Creatorul său. Iată destinul omului, destin pe care orice 

cultură autentică, care vrea binele real al omului, trebuie să îl slujească. Lumea post-modernă în care trăim este 

caracterizată de o separare uneori chiar ostilă între valorile cultural-spirituale şi cele materiale. Multe valori din prima 

categorie sunt împinse în interiorul zidurilor bisericii sau al muzeelor, sau al altor instituţii de cultură, iar mass media 

promovează cu ostentaţie o cultură a banului, a plăcerii, a succesului imediat, a folosirii bunurilor (între ele, incluzându-

se şi persoanele) şi a aruncării la coş imediat după golirea lor de conţinut.  

Corolarul cultului creştin îl reprezintă Sfânta Liturghie, care, ca izvor de viaţă sfântă, de lumină veşnică şi de 

sfinţire a poporului dreptcredincios, reprezintă ceasul liturgic plin de taină, întru care „se realizează cea mai vie legătură 

duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare şi cea mai intensă comuniune dintre Hristos – 
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Capul Bisericii şi Biserica Sa, care este Trupul Său tainic, templu al Sfântului Duh, casă şi popor al lui Dumnezeu – 

Tatăl, prin care se dăruieşte Bisericii Sale, viaţă veşnică”. 

Procedând astfel, se constată însă o reală criză de socializare şi de identificare a eului uman şi asistăm la o 

comunicare iluzorie, şi la o căutare a Absolutului acolo unde nu este. Asistăm, în concluzie, la o alienare a omului, la o 

profundă eroare antropologică de care vorbea papa Ioan Paul al II-lea. Cultura are menirea şi datoria de a-l ajuta pe om 

să se exprime liber, integral, autonom şi purtător al transcendenţei: „Pentru a crea cultura, era nevoie să se considere, 

până la ultimele sale consecinţe şi în mod integral, omul ca o valoare particulară şi autonomă, ca subiect purtător al 

transcendenţei de care dispune ca persoană. Trebuie afirmat omul pentru sine însuşi şi nu pentru alt motiv sau raţiune: 

doar pentru sine însuşi!”. 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Raportul genetic dintre cult şi cultură 

 

Raportul genetic dintre cult şi cultură e o enigmă care provoacă inteligenţa să dea variate soluţii. 

Cele mai insuficiente dintre ele sunt acelea care ţin de interpretarea materialistă şi evoluţionistă. Pentru 

darwinişti, cultura şi arta în special n-ar fi decât una din formele luptei pentru existenţă. Unii îi caută obârşia în 

instinctul de conservare; alţii în instinctul de reproducţie; iar alţii în necesităţile practice ale vieţii. 

Dacă facem distincţie între civilizaţie şi cultură, e învederat că producţiile din domeniul civilizaţiei răspund 

necesităţilor vieţii practice. Dar sunt forme de cultură care n-au nici o utilitate practică şi totuşi spiritul omenesc le 

plăsmuieşte mai departe, cu toate că e conştient de gratuitatea lor sau, mai bine zis, tocmai de aceea. Ciobanul din 

Carpaţi taie din codru creanga de corn şi-şi ciopleşte toiagul. E, evident, o unealtă practică. Dar acest toiag, până la 

urmă, apare înflorit de atâtea crestături meşteşugite încât ne putem întreba: cărei nevoi practice îi corespunde această 

meşteşugită împodobire? Toiagul, ca obiect practic, e un act de civilizaţie populară, dar ca împodobire prin crestături 

meşteşugite e un act gratuit sau un act de cultură.  

O altă ipoteză caută originea artelor în ritmul muncii, alta prin analogie cu jocul copiilor.  

Nici una dintre încercările de lămurire ştiinţifică sau filosofică a originii artei şi a culturii nu ţine seama de 

raportul cu religia. Dimpotrivă, concep originea culturii ca fiind independentă de religie. 

Acest fel de a vedea vine însă în contrazicere cu constatările ştiinţelor istorice, pentru care în adâncul 

orizontului vieţii omeneşti, religie şi cultură sunt date împreună în relaţia organică a fondului cu forma lui. Religia apare 

ca un conţinut spiritual, care îşi găseşte forma spontană de expresie în creaţiile de cultură şi de civilizaţie. 

Jacob Burckhardt exprimă acest adevăr ca o posibilitate, când spune că artele sunt, poate, născute din cultul 

religios sau o dată cu el. În concepţia lui, religia răspunde unei nevoi metafizice a vieţii omeneşti. Ea adaugă omului o 

Temă de reflecţie:  

,,Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi 

lui Dumnezeu-Tatăl” (Coloseni 3, 17) 
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putere, pe care el singur nu şi-o poate da. Această nevoie metafizic-religioasă se constată fără excepţie la toate 

popoarele şi în toate timpurile. Religia sintetizează unitar toate activităţile omeneşti şi, indiferent de obârşia lor, artele 

prosperă în atmosfera ei. 

Filosoful Nikolai Berdiaev nu poate concepe naşterea culturii decât în raport genetic direct faţă de cult: 

„Cultura e legată de cult, zice gânditorul rus; ea e rezultatul diferenţierii şi al extensiunii cultului. Cugetarea filosofică, 

cunoaşterea ştiinţifică, arhitectura, pictura, sculptura, muzica, poezia şi morala – totul e cuprins în cultul Bisericii, 

organic şi integral, sub o formă încă nediferenţiată” . 

Cultura ne apare astfel ca o iradiaţie din flacăra adorării lui Dumnezeu, ca o concretizare în forme obiective a 

esenţei religioase.  

Etnograful W. Schmidt, în cartea sa „Originea şi evoluţia religiei”, atrage atenţia asupra erorii de metodă a 

cercetărilor stăpânite de ideea apriorică a evoluţionismului, care presupunea la originea religiei un politeism polimorfic, 

din care omenirea s-ar fi ridicat treptat şi greu la concepţia monoteistă. Toate încercările de explicaţie, emise până azi în 

numele acestei metode: mitologia naturistă, fetişismul, manismul, animismul, totemismul, magia, socotite ca faze 

evolutive ale credinţei religioase, îi apar lui W. Schmidt lipsite de un fundament serios şi construite pe o scară falsă de 

criterii imaginare. El nu contestă existenţa acestor forme religioase, pe care etnologia o confirmă, ci concepţia ce stă la 

baza interpretării. Realitatea studiată fără idei apriorice, dar documentar şi obiectiv, ne duce la concluzia contrară, şi 

anume: nu politeismul polimorfic e forma originară de religie, ci monoteismul, care a fost degradat ulterior în politeism. 

Odată pusă în istoria comparată a religiilor problema că originea religiei trebuie pipăită în mijirile sau în 

rudimentele de cultură ale popoarelor necivilizate, e necesar să distingem dintre aceste popoare care e cel mai primitiv, 

şi pe el să-l întrebăm asupra ideilor primordiale ale vieţii omeneşti.  

Aceste popoare întârziate în formele primare ale culturii sunt descoperite de metoda istoriei culturale ca trăind 

la extremităţile nordice şi sudice ale celor cinci continente, sau retrase în regiuni puţin accesibile, din Africa centrală ori 

din Asia sud-estică. Dezvoltarea ulterioară a celorlalte neamuri i-a împins pe aceşti primitivi spre extremităţile planetei 

sau în aceste regiuni puţin accesibile. Împrăştiaţi azi pe o suprafaţă imensă, ei manifestă totuşi izbitoare caracteristici 

comune în cultura lor rudimentară şi, în lumea actuală, stratul de oameni cel mai puţin evoluaţi. 

După metoda apriorismului evoluţionist, ar trebui să ne aşteptăm, din punct de vedere religios, la cele mai 

grosolane forme de politeism. Dar lucrurile stau cu totul dimpotrivă: cei mai primitivi oameni din câţi trăiesc astăzi pe 

pământ sunt monoteişti. Aproape fără excepţie, ei au cultul fiinţei supreme, concepută spiritual, personal, infinit, 

supramundan, şi purtând de grijă nu numai familiei, clanului sau tribului, dar lumii întregi, pe care a creat-o.  

Cu acest monoteism primordial stă în legătură şi originea culturii. Schmidt susţine cu amănunte convingătoare 

existenţa cultului religios pentru Fiinţa supremă la aceste popoare rudimentare: rugăciuni, sacrificii, ceremonii 

sărbătoreşti. Toate formele lor de cultură şi de civilizaţie, arhaice şi embrionare, le atribuie Fiinţei supreme. E o 

certitudine ştiinţifică, zice Schmidt, că „ansamblul de fapte, culese până în prezent, relative la Fiinţa supremă a 

civilizaţiilor primitive, corespunde exact cu ansamblul nevoilor omeneşti. Nevoia de a lămuri existenţa lucrurilor se 

satisface prin credinţa în Fiinţa supremă concepută în chip de creator al lumii şi al omului. De asemenea, nevoile sociale 

îşi găsesc justificarea în noţiunea de Fiinţă supremă întemeietor al familiei şi, deci, al legăturilor dintre bărbat şi femeie, 

dintre părinţi şi copii, dintre fraţi şi îndeobşte dintre toate rudeniile. Satisfacţie îşi găsesc deopotrivă nevoile morale, 
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atribuind acestei Fiinţe supreme, de o moralitate personală fără pată, calităţile de legislator, judecător şi răsplătitor al 

binelui şi al răului. Tendinţele afective de încredere, de iubire, de recunoştinţă, îşi găsesc de asemenea obiectul vrednic 

de ele în această Fiinţă supremă, care e un Părinte, de la care omul nu primeşte decât binele şi de la care toate bunurile 

vin. În sfârşit, nevoia unui ocrotitor, la care omul poate alerga cu încredere pentru orice asistenţă oportună  îşi găseşte 

satisfacţie în această Fiinţă supremă, pe care puterea şi măreţia proprie o ridică mai presus decât toate celelalte” . 

Credinţa lor e că Fiinţa supremă a trăit odată pe pământ, de unde s-a ridicat la cer din pricina răutăţii omeneşti. 

Atunci a învăţat pe oameni cum să-şi întemeieze familia, cum să-şi lucreze armele şi uneltele de care au nevoie. Cu alte 

cuvinte, în această formă de organizare cultică a credinţei monoteiste, nu numai că manifestările culturale apar şi se 

rânduiesc în mod spontan ca expresii ale sentimentului religios, dar însăşi ideea de civilizaţie şi de cultură e socotită ca 

inspirată direct de Dumnezeu. E convingerea obştească a popoarelor din vechime că nu omul prin singurele sale puteri a 

devenit homo faber, artist, poet, înţelept, ci că experienţa prin care deţine mijloacele de stăpânire asupra naturii i-a fost 

inspirată de la început de către puterile supranaturale. Fie că s-a menţinut în credinţa monoteistă, fie că s-a rătăcit 

ulterior în stufăria politeismului, omul a continuat să creadă că puterile divine sunt inspiratoare şi colaboratoare la 

cultura şi civilizaţia lui. Aproape fără excepţie culturile vechi au un caracter sacral fiindcă sunt încorporări ale cultului 

religios sau prelungiri ale lui în viaţă. 

Biblia însăşi, cu cărţile istorice, profetice, poetice, înţelepte, cu Evangheliile şi Epistolele, fiind inspirată de 

Dumnezeu şi scrisă de mână omenească, e cea mai strălucită mărturie din lume a colaborării lui Dumnezeu la cultura 

umană.  

Omul primordial, paradiziac, e o fiinţă completă, înzestrată cu divina capacitate  de a produce în domeniul 

material şi de a plăsmui în domeniul intelectual, adică de a zămisli civilizaţie şi cultură. El apare în ameţitoarea 

demnitate de colaborator al lui Dumnezeu, de continuator la opera creaţiei, cu condiţia ca toate să le săvârşească în 

sensul şi în rostul universal, rânduit de Ziditorul lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Dimensiunea culturală a actului cultic 

 

Religiozitatea este o categorie universală a culturii; din perspectiva creştină sentimentul religios are un statut 

ontologic şi nu apare determinat de ceva anume. Astfel, perspectiva creştină afirmă că omul se naşte cu predispoziţia de 

a-L căuta pe Dumnezeu. 

Temă de reflecţie:  

„Întreaga cultură umană autentică poate deveni cult inteligent şi sensibil adus Creatorului universului, 

iar cultul religios rămâne matricea şi paradigma originară a culturii. Când cultul a rodit în cultură, el s-a 

deschis spre universalitate, iar când cultura s-a inspirat din cult, ea s-a deschis spre eternitate.” 

(†Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, (2005), Dăruire şi Dăinuire. 

 Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Trinitas, Iaşi, p. 72) 
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Pentru creştin omul este creat de Dumnezeu după chipul şi spre asemănarea Sa. Dezideratul creştinului este de 

a re-descoperi în sine chipul lui Dumnezeu pentru a deveni din individ, persoană. 

Cultul liturgic este mediul propice în care caracterul comunitar şi social al slujirii se pune în valoare. Toată 

gestica sacră este riguros motivată de necesităţi anamnetice de ordin cultic şi implicit cultural. Liturghia nu reprezintă 

numai o sumă de gesturi şi atitudini teatrale care reproduc în mod simbolic elemente din viaţa Întemeietorului 

Creştinismului, ea reprezintă concertul cosmic prin care individul, regăsind şi asumându-şi chipul lui Dumnezeu din el 

redevine persoană, integrându-se în Liturghia cosmică, adică în bunul mers al lucrurilor fireşti. 

Pentru înţelegerea rostului şi locului omului în Univers, din perspectivă creştină, este nevoie de o reinterpretare 

a simbolurilor, de o nouă înţelegere a necesităţii ritualurilor, ca acte concrete ale restaurării chipului lui Dumnezeu din 

om. Ritualul este, astfel, prin dimensiunea participativă a credinciosului, catalizatorul procesului de restaurare a 

chipului lui Dumnezeu şi asumarea beneficiilor comunitare prin acest act. 

În perioada modernă, datorită tendinţei de raţionalizare exagerată a teologiei, omul a dezvoltat ştiinţele 

pozitive, dar a început să piardă din înţelegerea suportului filosofic al acestora, auto-îngrădindu-şi libertatea. Omul 

modern simte din ce în ce mai puţin nevoia de a se manifesta religios. Aceasta nu înseamnă, însă, că el decade definitiv 

din calitatea de persoană, re-devenind individ. Oricând, datorită faptului că acel chip al lui Dumnezeu este un dat 

universal, el poate reveni la acceptarea necesităţi de manifestare a sentimentului religios.  

În efortul său de a se restaura, de a se regăsi, prin chipul lui Dumnezeu din el, omul creştin îşi asumă viaţa ca 

pe un pelerinaj absolut. Aceasta reprezintă pentru creştinul practicant asumarea vieţii ca pe o jertfă ritualică. Naşterile şi 

renaşterile culturale sunt cuprinse în temelia creştină a civilizaţiei europene. Lipsa spiritului jertfelnic atrage după sine 

căderea omului în individualism şi pierderea respectului de sine şi de celălalt. 

Cultul creştin are un caracter antropocentric, pentru că este dedicat omului şi se realizează practic cu 

contribuţia omului. Omul modern, însă, orientat spre orizontul cuceririlor din ştiinţele pozitive, pierde din vedere 

dimensiunea spirituală a vieţii sale. Dorind, totuşi, să recupereze această dimensiune, dar neglijând aportul ritualului 

religios autentic la acest proces de recuperare ontologică, omul modern şi mai ales cel postmodern alunecă în pseudo-

ritualuri, în stările de manifestare specifice unei conştiinţe difuze. Pe fondul acestui fenomen religia clasică, cea care 

prin ritualurile anamnetice reconectează omul cu originile sale sacre, tinde să fie înlocuită cu o pseudo-religie sincretică, 

structurată pe o psihologie transpersonalistă, ca în new age-ism. 

Întrucât prin credinţă omul cultivă relaţia sa cu Dumnezeu-Creatorul, cultul religios reprezintă forma esenţială 

a culturii sufletului. În acest sens se confirmă adevărul că „sufletul culturii este cultura sufletului”. În cult, cultura şi 

credinţa nu apar în dihotomie, ci se armonizează. În limba latină şi în limba română, cultul şi cultura au, din punct de 

vedere etimologic, o rădăcină comună, implică ideea de cultivare, dar şi de relaţie cu cineva sau cu ceva. În jurul 

cultului creştin s-a dezvoltat cultura noastră românească tradiţională. Este îndeobşte cunoscut că primele forme de 

cultură evoluată sunt legate de cult (cărţi, şcoli, artă etc.). Credinţa creştină sfinţeşte sufletul poporului şi transfigurează 

cultura într-o comuniune între generaţii, iar cultura, la rândul ei, ajută credinţa să se exprime în mod dinamic şi durabil. 

Aşadar, credinţa şi cultura nu sunt două entităţi paralele, ci, deşi distincte, ele se întrepătrund şi se conţin 

reciproc. Cultura oferă sol fertil credinţei, iar credinţa face să rodească perenitatea culturii ca pe o liturghie a identităţii 

unui popor, săvârşită în devenire şi dăinuire spre slava lui Dumnezeu-Domnul istoriei şi demnitatea neamului. 
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Din punct de vedere teologic, tot ce este autentic, curat şi sfânt în cultura unui popor devine cunună sau 

coroană de lumină a acestuia în Împărăţia lui Dumnezeu, unde „neamurile (popoarele) îşi vor aduce slava şi cinstea lor” 

- după cum spune ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa (21, 26). 

Credincios lui Hristos şi deci iubit de Hristos, Care „ieri şi azi şi în veci este acelaşi” (Evrei 13, 89), poporul 

român exprimă în cultura sa creştină ceea ce rodeşte din întâlnirea credinţei sale statornice în Dumnezeu cu istoria 

frământată şi schimbătoare a oamenilor. 

Spiritualitatea românească a arătat într-un mod propriu, corespunzător poziţiei sale geografice particulare între 

Orient şi Occident, o mare putere de sinteză culturală. Părintele Dumitru Stăniloae formula lapidar această sinteză 

creştinată, spunând că noi, românii, avem simţul misterului din tradiţia creştină ortodoxă răsăriteană şi luciditatea latină. 

„Spiritul de sinteză complexă al neamului nostru -spune el - nu se explică numai din persistenţa lui din veacuri 

imemorabile în spaţiul de mijloc între Occident şi Orient, ci şi în îmbinarea în el a caracterului latin şi a creştinismului 

ortodox. De altfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechimea fiinţei noastre de traci, care nu s-au mutat niciodată 

din acest spaţiu de mijloc între Occident şi Orient, ci şi din îmbinarea în el a caracterului latin şi al creştinismului 

ortodox”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temă de reflecţie:  

„Ca să înceapă să vorbească fiecare piatră, fiecare părticică şi ca întregul ansamblu să devină o cântare, o 

liturghie, trebuie să înţelegi… ideea măreaţă de biserică. Arta mută ştie să vorbească.” (Grigorie de Nyssa) 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cult, cultivare, cultură, interculturalitate: repere istorice şi ideologice contemporane; 

 Cultul în lumea contemporană; 

 Raportul genetic dintre cult şi cultură; 

 Dimensiunea culturală a actului cultic; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini termenii specifici cult, cultivare, cultură; 

- Veți analiza raportul existent între cult, cultură şi cultivare; 

- Veţi identifica oportunităţi de realizare a dialogului cult-cultură; 

- Veți valorifica dimensiunea culturală a cultului creştin; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cult, cultură, cultivare, dialog, dimensiune culturală; 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

 

 

Aplicaţia 1 (30 minute) 

Definiţi termenii de cult, cultivare şi cultură din perspectivă religioasă (minim 50 de cuvinte fiecare). 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

 

Aplicaţia 2 (30 minute) 

Comentaţi, într-un text liber, următoarea definiţie a cultului: 

„Cultul reprezintă gestul de cultivare a omului întru experierea prezenței lui Dumnezeu.” 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

 

Aplicaţia 3 (30 minute) 

Analizaţi dintr-o perspectivă generală complexa relaţie dintre cultura bisericească şi cea laică. Identficaţi oportunităţi de 

realizare a unui dialog rodnic între reprezentanţii acestora, ţinând cont de exigenţele proprii fiecărei părţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S1 (on-line) 

Cult, cultivare, cultură – definirea termenilor şi „dialogul” lor 

 

Aplicaţia 4 (30 minute) 

 

Exemplificaţi dimensiunea culturală a actului cultic pornind de la exemple concrete din liturgica creştin-ortodoxă 

(minim trei exemple). 
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Evaluare OL1 

Test grilă  

Selectați răspunsul/răspunsurile corect/corecte: 

 

1. Interdisciplinaritatea presupune: 

a. Depăşirea limitelor stricte ale disciplinelor, prin identificarea de teme comune; 

b. Abordarea unei teme prin limitarea la datele unei singure discipline; 

c. Fuziunea tuturor disciplinelor de studiu, prin crearea unei noi paradigme. 

 

2. Abordarea integrată în predare înseamnă: 

a. Organizarea cunoaşterii şi prin valorificarea experienţei de viaţă şi cunoştinţelor 

anterioare; 

b. Organizarea şi stabilirea de relaţii clare de convergenţă între disciplinele şcolare; 

c. Mediul reprezintă o componentă importantă în cunoaştere. 

 

3. Un important obiectiv educativ-formativ propriu abordării integrate la ora de Religie este: 

a. Inzestrarea cu un volum de cunoştinţe religioase fundamentate pe adevărurile de 

credinţă; 

b. Asigurarea unităţii cunoaşterii; 

c. Deschiderea spre cunoaşterea lui Dumnezeu în orice situaţie de viaţă. 

 

4. În cadrul procesului de integrare curriculară, profesorul de Religie este: 

a. Mediator sau facilitator al cunoaşterii; 

b. Sursă de informaţii necesare procesului de învăţare; 

c. Promotor al comunicării şi rezolvării sarcinilor de lucru prin colaborare; 
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5. Între conexiunile cu caracter integrator şi integrativ pe care le poate realiza profesorul de 

Religie se pot aminti: 

a. Conexiuni prevăzute de programa şcolară, prin relaţie cu disciplinele din aria 

curriculară Om şi societate; 

b. Conexiuni cu discipline din alte arii curriculare, cum ar fi Matematica şi Ştiinţe, 

Limba şi literatura română, Arte; 

c. Conexiuni realizate de echipe mixte de profesori, în cadrul activităţilor 

extracurriculare/extraşcolare; 

 

6. Relaţia ştiinţă-religie poate fi definite prin prisma: 

a. Conflictului între cele două; 

b. Confirmării reciproce; 

c. Lipsei totală a unui punct de convergenţă. 

 

7. Din punct de vedere istoric, raportul dintre ştiinţă- religia a luat forma: 

a. Compromisului; 

b. Complementarităţii; 

c. Dialogului; 

 

8. Teologia Sfinţilor Părinţi: 

a. Încurajează studierea ştiinţelor pentru o mai bună înţelegere a lumii; 

b. Condamnă efortul ştiinţific al oamenilor ca prim pas spre sărăcirea lor spirituală; 

c. Consideră că doar Revelaţia divină poate oferi răspunsuri pertinente privind crearea 

lumii; 

 

9. Cultivarea dialogului ştiinţă-religie are drept consecinţe în rândul elevilor: 

a. Edificarea culturală şi spirituală; 

b. Stimularea gândirii critice şi reflective; 

c. Formarea unei viziuni integratoare despre sine şi lume. 
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10.  Cercetarea ştiinţifică este: 

a. Mijloc de realizare şi instrument al cunoaşterii; 

b. Sursă de informaţii întotdeauna verificabile şi cuantificabile; 

c. Singura furnizoare de adevăruri şi certitudini; 

 

11.  Teologia poate fi definite ca: 

a. Efortul omului de cercetare, formulare şi comunicare a cuvântului lui Dumnezeu; 

b. Cunoaşterea contemplativă şi experienţială a lui Dumnezeu; 

c. Harismă a Duhului Sfânt; 

 

12. Ştiinţa presupune: 

a. Un domeniu organizat al cunoaşterii; 

b. Demers raţional orientat spre cunoaşterea lumii exterioare, sesizabile; 

c. Definirea precisă a tuturor relaţiilor existente în Univers; 

 

13.  Fizica cuantică se referă la: 

a. Ramură ştiinţifică ce a revoluţionat fizica ultimelor decenii; 

b. Ramură a fizicii antice; 

c. Ramură derivată di fizica mecanică; 

 

14.  Cosmologia ştiinţifică: 

a. Este preocupată de determinarea stării iniţiale a Universului; 

b. Descrierea ştiinţifică a fenomenelor înconjurătoare; 

c. Priveşte Universul ca o otalitate globală ordonată; 

 

15.  Cosmologia patristică explică apariţia Universului prin: 

a. Momentul Big Bang; 

b. Creaţia ex nihilo; 

c. Modelul static (Newton): Universul este infinit în spaţiu şi timp, fără început şi fără 

sfârşit;  
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16.  Teoria evoluţiei: 

a. Explică apariţia vieţii pe pământ; 

b. Explică diversitatea vieţii pe pământ şi apariţia speciilor; 

c. Progresivitatea creaţiei; 

 

17.  Creaţionismul reprezintă: 

a. O expresie radicală a înţelegerii ideologizate referitoare la taina lumii; 

b. Refuzul de a accepta rolul demersului ştiinţific în înţelegerea taineii vieţii; 

c. Interpretare literală a Sfintei Scripturi. 

 

18. Teologia creaţiei: 

a. Afirmă deopotrivă evoluţia, creaţia şi progresivitatea creaţiei; 

b. Caută concordanţe între tezele ştiinţifice şi referatul biblic; 

c. Oferă o reprezentare riguroasă, ştiinţifică asupra începuturior lumii. 

 

19. Modelul Intelligent Design: 

a. a apărut ca o alternative ştiinţifică la evoluţionism; 

b. se suprapune întru totul creaţionismului biblic; 

c. pune complexitatea aproape inexplicabilă a lumii pe seama unei cauze inteligente; 

 

20.  Predarea apologetică a cosmologiei: 

a. Orientează elevii spre înţelegerea integratoare a Creaţiei; 

b. Evidenţiază măreţie, înlepciunea şi providenţa lui Dumnezeu; 

c. Descoperă lumea ca prima Scriptură a lui Dumnezeu şi cale de cunoaştere a Lui. 

 

21. Actul creaţiei a avut loc:  

a. din libertatea, iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu 

b. dintr-o necesitate interioară sau exterioară lui Dumnezeu 

c. potrivit planului veşnic al lui Dumnezeu-Treime.  
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22. Omul are responsabilitatea: 

a.  de a fi proprietar al creației 

b. de a administra creația 

c. de a descoperi sensurile şi înţelesurile spirituale ale creație. 

 

23. Scopul creației este: 

a. îndumnezeirea ei cu ajutorul omului 

b.  de a contribui la desăvârșirea omului 

c. de a fi pe plac omului 

 

24. Sensul inițial al creației se referă la: 

a. singurătatea lui Dumnezeu 

b. bunătatea lui Dumnezeu 

c. împărtășirea iubirii intratrinitare 

 

25. Planul divin de recreare a lumii se referă la: 

a. prezența Domnului Hristos și a Duhului Sfânt în lume 

b. transfigurarea materiei 

c. înmulțirea nemului omenesc 

 

26. Omul are menirea: 

a. de a umaniza cosmosul 

b. de a cuceri cosmosul 

c. de a lucra la sfințirea cosmosului 

 

27. Prin om, universul: 

a. capătă sens 

b. participă la dumnezeire 

c. se micșorează 
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28. Natura a fost creată pentru a fi: 

a. scopul existenței omului 

b. mijloc și sprijin pentru om 

c. desăvârșită prin om 

 

29. Responsabilitatea omului față de creație derivă din: 

a. Primirea pământului ca dar de la Dumnezeu 

b. Rolul acesteia la dezvoltarea omului 

c. Slujirea omului față de creație 

 

30. Criza ecologică actuală este rezultatul: 

a. lipsei cumpătării, al exploatării 

b. dorinței de progres a omului 

c. crizei morale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

P1 – FIF 1 
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Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 

 

 

 

P1 – FIF 1 – Desfasurator 

 

FIF1 - Ziua 1 

Partea 1 – T1_U1_S2 Obiective şi beneficii formativ-educative ale abordării integrate a predării 

Religiei (30’ teorie, 90’ practică)  

 

Partea 2 - T2_U1_S2 Dialogul dintre ştiinţă şi religie: provocare pentru ora de Religie şi cale de 

realizare a unităţii cunoaşterii  (faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică)  

 

Partea 3 - T2_U2_S2 Modele de predare apologetică a cosmogoniei biblice în contextul teoriilor 

cosmogonice actuale   (faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică)  

 

Partea 4 - T3_U1_S4 Valorizarea inteligenţei vizual-spaţiale în predarea Religiei  (faţă în faţă) (30’ 

teorie, 90’ practică) 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S2 (faţă în faţă) 

Obiective şi beneficii formativ-educative ale abordării integrate a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Obiective educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Abordarea integrată versus abordarea didactică tradiţională la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini obiectivele educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

- Veți identifica beneficiile educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la 

disciplina Religie; 

- Veți analiza prin comparaţie beneficiile abordării integrate şi ale abordării didactice tradiţionale la ora de 

Religie; 

- Veţi valorifica în demersul didactic personal cele două tipuri de abordare în predarea Religiei, în funcţie 

de specificul conţinuturilor; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, obiective educativ-formative, beneficii educativ-formative; 
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Introducere 

Reforma(ele) în educaţie şi schimbările pedagogice pe care le-au determinat au urmărit o transformare 

profundă a sistemului de învăţământ, obiectivată la nivelul finalităţilor educaţiei, a structurii învăţământului şi a 

conţinuturilor. Obiectivele reformei proiectate (din păcate nu şi integral aplicate) în ultimele decenii postulează şi 

facilitează trecerea de la idealul pedagogic al societăţii industrializate, formarea unei personalităţi multilaterale, 

adaptabilă la cerinţele sociale complete, dar repetabile, la idealul educaţional al societăţii post-industriale, care vizează 

formarea personalităţii creative, adaptabilă la condiţiile speciale create de o societate într-o permanentă schimbare.  

Odată cu schimbarea structurii sistemului de învăţământ au devenit imperios necesare şi schimbările la nivelul 

curriculum-ului fiecărei materii şi corelarea acestuia cu obiectivele educaţionale sau competenţele generale şi specifice 

preconizate a fi atinse la nivel de sistem. Educaţia religioasă, parte integrantă şi integrativă a educaţiei, se circumscrie 

acestor precepte ale reformei educaţionale, evoluţia de la didactica tradiţională spre didactica modernă şi valorizarea 

cuceririlor ştiinţifice din domeniul educaţional în cadrul orei de Religie reprezentând un act de normalitate.  

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Obiective educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie 

„Cu fiecare copil pe care îl educăm câştigăm un om.” Victor Hugo 

 

Educaţia religioasă în şcoala românească a fost influenţată în mod pozitiv de reformele educaţionale care au 

avut loc în arealul românesc, raliindu-se standardelor pedagogiei moderne, prin reformarea curriculumului, obiectivarea 

prin strategii didactice moderne şi promovarea acelor idealuri şi valori care ajută la formarea personalităţii creatoare, 

adaptabile condiţiilor existenţiale actuale, capabilă de a integra şi re-crea, prin propria dinamică sufletească, valorile 

unei societăţi în permanentă schimbare.  

Imperios necesară în perspectiva dobândirii unui caracter integru şi a întregirii câmpului informaţional pe o 

scară cât mai largă în formarea unei personalităţi culturale complexe, educaţia religioasă oferă „şansa de a recupera 

acele căi spirituale oferite tinerilor în perioada interbelică, de a recupera acea dimensiune morală a educaţiei ce i-a 

conferit forţă elitei intelectuale din perioada interbelică. Perioada interbelică ne-a dăruit savanţi, eroi, martiri şi mai ales 

caractere. Un factor important care contribuie la formarea individului, la implicarea lui responsabilă în viaţa activă a 

societăţii şi a Bisericii, îl constituie educaţia religioasă. Este bine cunoscut faptul că divorţul dintre religie şi viaţă 

constituie sursa dezordinii spirituale, dezordine care astăzi se face simţită din ce în ce mai mult”
1
.  

Abordarea integrată a curriculum-ului la disciplina Religie vine ca o consecinţă firească a demersului de 

atingere a obiectivelor informative, formative şi educative ale educaţiei religioase: înzestrarea cu un volum de 

cunoştinţe religioase fundamentate pe adevărurile de credinţă, învăţăturile Sfintei Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi în 

vederea transferării lor în viaţă, în interesul personal, al semenilor şi al Bisericii, pregătirea moral-spirituală a elevilor 

prin dezvoltarea raţiunii, voinţei şi sentimentului acestora pentru atingerea idealului uman – Mântuitorul Iisus Hristos şi 

realizarea sensului vieţii – căutarea şi cunoaşterea lui Dumnezeu. 

                                           
1 Vasile Timiş, (2004) Religia în şcoală: valenţe eclesiale, educaţionale şi sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 28. 
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Cum pot dezvolta 

potenţialul interogativ şi 

meditativ al tinerilor? 

Cum mă raportez ca 

profesor la modelul 

Hristos? 

Conţinuturile predate elevilor trebuie să le asigure posibilitatea progresului în cunoaşterea învăţăturii de 

credinţă şi a moralei ce se fundamentează pe aceasta, printr-un demers în care cunoaşterea, trăirea şi exprimarea 

învăţăturii se sprijină reciproc.
2
 

Abordarea integrată a predării Religiei se orientează spre atingerea a trei obiective 

educativ-formative principale: asigurarea unităţii cunoaşterii, realizarea corelaţiilor 

între diferite discipline de studiu; evitarea unei separări nete între viaţa spirituală, 

procesul educaţional şi experienţa de viaţă în ansamblul ei. Astfel, este necesară 

existenţa unui set de noţiuni ca punct de plecare în dificilul demers al modelării 

sufletului, încât cuvântul Domnului să devină „duh şi viaţă” (Ioan 6, 63). Unitatea ori 

deplinătatea cunoaşterii nu se poate realiza decât în comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, fiecare ştiinţă, fiecare 

disciplină aducându-şi aportul şi rotunjind cunoaşterea. Integrarea unor cunoştinţe, conţinuturi, valori din sfera altor 

discipline contribuie la o dezvoltare armonioasă a tânărului, la ipostazierea unor situaţii ipotetice în experienţe concrete 

de viaţă, la racordarea finalităţilor procesului educaţional la nevoile reale, pe plan intelectual, emoţional, cultural, moral, 

spiritual ale educabilului. 

„Toată şcoala edificării omului, este cuprinsă în înţelesurile Creaţiei! Cunoaşterea, ca strădanie a omului de a 

desprinde din creaţie şi din viaţă înţelesurile duhovniceşti, îl ajută pe om să crească. Aici pot fi cuprinse şi toate 

eforturile ştiinţelor, şi eforturile din câmpul filosofiei, ca strădanii autonome, ca reflecţii critice în marginea lumii, a 

vieţii şi a omului, cu privire la ceea ce le întemeiază şi le depăşeşte pe ele. Aceasta înseamnă că nici o ştiinţă, care le are 

pe acestea în centrul preocupărilor ei, nici o filosofie care le are ca obiect de reflecţie nu este irelevantă în ordinea 

urcuşului nostru, a pregătirii noastre pentru o viaţă spirituală.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie 

 

Beneficiile educativ-formative ale abordării integrate în predarea Religiei sunt multiple. Astfel, în ceea ce 

priveşte profunzimea şi durabilitatea cunoştinţelor dobândite cercetările pedagogice reliefează un plus calitativ evident, 

elevii identificând cu mai multă uşurinţă relaţiile dintre idei şi concepte provenind din teme, discipline sau arii 

curriculare diferite, dar şi între ipostaze ale educaţiei formale şi între cele ale educaţiei informale şi nonformale. 

                                           
2 Pr. lect. dr. Gheorghe Holbea; pr. lect. dr. Dorin; Opriş; Monica Opriş; diac. George Jambore, (2010), Apostolat educaţional. Ora de Religie – 

cunoaştere şi devenire spirituală, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, pp. 58-59. 
3 Diac. Adrian Sorin Mihalache, Miracole în creaţie, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 18 ianuarie 2009, http://ziarullumina.ro/miracole-in-
creatie-49357.html 

Temă de reflecţie:  

„Educatorul creştin este în fapt mărturisitorul celui mai mare act de iubire al lui Dumnezeu pentru lume.” 

Vasile Răducă 

http://ziarullumina.ro/miracole-in-creatie-49357.html
http://ziarullumina.ro/miracole-in-creatie-49357.html
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Învăţăm Religie, 

învăţăm despre 

Religie sau învăţăm 

din Religie? 

Transferul cunoştinţelor se realizează mai eficient, baza integrată a cunoaşterii conducând la o mai rapidă activare a 

informaţiilor deţinute. Nu în ultimul rând, timpul alocat predării este valorificat, iar timpul de învăţare este utilizat în 

mod eficient. Realizarea corelaţiilor interdisciplinare contribuie şi la formarea şi dezvoltarea structurilor mentale de 

receptare şi prelucrare a cunoştinţelor religioase într-un cadru amplu, cu scopul elaborării unor răspunsuri personale la 

problematica vieţii şi a existenţei. 

În planul relaţiilor interpersonale, integrarea curriculară, atât pe orizontală (interdisciplinară), cât şi pe verticală 

(intradisciplinară), şi strategiile didactice moderne ce o pun în practică (învăţarea experienţială, învăţarea prin 

cooperare, predarea în echipă, învăţarea activă, metoda proiectului etc.) promovează comunicarea şi rezolvarea 

sarcinilor de lucru prin colaborare, dezvoltarea unui sens al comunicării, responsabilizarea elevilor în actul învăţării, 

consolidarea atitudinilor pozitive. Din acest punct de vedere, cadrul didactic este mai degrabă mediator sau facilitator 

decât sursă de informaţii în procesul de învăţare. 

Abordarea integrată deschide orizontul cunoaşterii şi stimulează cercetarea unor conţinuturi, domenii şi 

interacţiuni ale Religiei cu alte discipline, facilitând originalitatea în structurarea blocurilor de cunoştinţe, crearea de 

conexiuni relevante, între domeniile de cunoaştere și de dezvoltare, teme sau competenţe, în vederea construirii unei 

viziuni holistice și interactive asupra lumii reale şi, implicit, a mai bunei pregătiri pentru aceasta. Mijlocind o mai bună 

vedere a sensurilor profunde ale realităţilor vieţii şi lumii, viziunea integratoare pregăteşte nu numai buni cetăţeni 

pentru patria pământească, ci şi cetăţeni ai Raiului şi ai patriei cereşti.
4
  

Ameliorarea curriculum-ului la disciplina Religie, cu tot ceea ce presupune din punct de vedere al politicii 

educaţionale, este o prioritate, astfel încât educaţia religioasă să fie mai bine ancorată în realităţile societăţii în care 

trăim şi să corespundă nevoii comunităţii de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală, de a se edifica axiologic în plan 

teandric şi de a transmite valori permanente. Valorile propuse de educaţia religioasă sunt capabile să ofere tinerilor un 

reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline, 

răspunzând crizei contemporane de identitate şi de orientare. 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Abordarea integrată versus abordarea didactică tradiţională la ora de Religie 

 

Dacă educaţia religioasă se izolează şi separă de celelalte obiecte de studiu, atunci disciplina Religie rămâne în 

sufletul elevului o simplă materie eterogenă, solitară, închistată în propriile paradigme. Pentru a face educaţia religioasă 

cu adevărat relevantă, trebuie să luăm în calcul cât mai mulţi stimuli spirituali ce acţionează asupra copilului pentru a 

                                           
4 Pr. lect. dr. Gheorghe Holbea ş.a. , (2010), Apostolat educaţional..., p. 8. 

Temă de reflecţie:  

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe 

discipline.” J. Moffett 
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face din aceştia aliaţi în demersul didactic. Educaţia religioasă, deşi pusă sub apanajul Bisericii, nu este o problemă de 

monopol, ci de conlucrare şi de completare cu toate celelalte discipline, sub aspectul cunoştinţelor şi competenţelor, 

într-o binevenită comuniune. Cunoaşterea omului nu poate fi direcţionată unilateral, precum în ideologiile totalitare, ci 

trebuie lăsată în seama libertăţii personale, prin care optează pentru o anumită cale sau pentru folosirea anumitor 

mijloace în funcţie de natura obiectivelor educative urmărite. Spre împlinirea acestui scop pot exista cel puţin trei căi 

accesibile omului: cunoaşterea prin..., specifică vieţii strict empirice, oferind o recepţie eşalonată şi selectată după 

criterii subiective (transpunere a competenţei a învăţa Religie); cunoaşterea din..., realizată printr-o referinţă la un 

simbol, care ne descoperă anumite realităţi aparent ascunse în fapte şi în lucrurile din jur (a învăţa despre  Religie); şi 

cunoaşterea întru... (a învăţa din/de la Religie), însuşită prin trăirea directă interioară a unui fenomen sau a unei realităţi 

exterioare.
5
 

Abordarea didactică tradiţională în predarea Religiei favorizează o introducere şi o inserţie spirituală bine 

ancorată în credinţa de bază, eliminând punctele de vedere divergente şi prezentând conţinuturile învăţării ca un tot  

noncontradictoriu şi bine acordat axiologic. Accentul cade pe valori, atitudini şi comportamente specifice fiecărui cult şi 

pe însuşirea lor temeinică, ceea ce poate conduce ulterior la realizarea de comparaţii fără prevalorizări negative şi 

poziţionări intolerante (ceea ce demonstrează o interiorizare valorică). Totuşi, o astfel de abordare poate predispune la 

separarea şi segregarea elevilor pe criterii confesionale (separare „obiectivă”, bazată pe afinităţi de interese spirituale) şi 

poate genera tendinţe de desconsiderare şi neacceptanţă în relaţionarea cu altul. 

Abordarea integrată predispune la relaţionări pozitive, dialog, îmbogăţire reciprocă. Pentru atingerea reală şi 

plenară a finalităţilor educaţionale, conţinuturile educaţiei religioase trebuie abordate dintr-o perspectivă 

pluridimensională, atât intradisciplinar, cât şi interdisciplinar şi chiar transdisciplinar. Parcursul trebuie să fie unul 

inductiv şi integrator, care să conducă tânărul pe drumul cunoaşterii şi asumării propriei identităţi, dar în contextul 

grupurilor cărora le aparţine, până la devenirea sa ca persoană morală şi religioasă.
6
 Totuşi, trebuie manifestată 

precauţie, întrucât o astfel de abordare poate reduce cunoaşterea în profunzime a specificităţii religioase sau poate 

produce situaţii conflictuale, atunci când nu există o adecvare la nivelul de înţelegere al elevilor. 

Din acest motiv, cele două abordări nu trebuie să se afle în concurenţă, ci profesorul este chemat să le îmbine 

cu măiestrie în demersul său educaţional. Doar astfel ora de Religie nu va mai fi o umplere a timpului, ci o sfinţire a 

Timpului. 

 

 

 

 

 

  

                                           
5 Ioan Chirilă, (1997), Homo Deus, Dacia, Cluj-Napoca, pp. 32-35. 
6
 Pr. lect. dr. Gheorghe Holbea ş.a. , (2010), Apostolat educaţional..., p. 72. 

Temă de reflecţie:  
Numai prin reciprocitate dinamică, funcţională, se pot determina idealuri, scopuri şi obiective pertinente, cu 

adevărat valoroase şi realizabile ale educaţiei. 
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Obiective şi beneficii formativ-educative ale 
abordării integrate a predării Religiei 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T1 

U1 S2 



Cuprinsul secvenței: 

1. Obiective educativ-formative proprii abordării integrate 
la ora de Religie; 

2. Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării 
integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

3. Abordarea integrată versus abordarea didactică 
tradiţională la ora de Religie. 



• Reforma(ele) în educaţie a(u) urmărit o transformare profundă a 
sistemului de învăţământ (finalităţi, structură, conţinuturi). 

• Idealul educaţional → formarea personalităţii creative, adaptabilă 
la o societate în permanentă schimbare.  

• Schimbări necesare la nivelul curriculum-ului fiecărei materii şi 
corelarea acestuia cu idealul educaţional.  

• Abordarea integrată a curriculum-ului =  formarea unor 
competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile. 

• Evoluţia de la didactica tradiţională spre didactica modernă + 
valorizarea cuceririlor ştiinţifice în cadrul orei de Religie =  act de 
normalitate. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Obiective educativ-formative proprii abordării integrate 
la ora de Religie (10’); 

2. Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării 
integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

3. Abordarea integrată versus abordarea didactică 
tradiţională la ora de Religie. 



Educaţia religioasă s-a adaptat standardelor pedagogiei moderne prin: 

- reformarea curriculumului, 

- obiectivarea prin strategii didactice moderne,  

- promovarea idealurilor şi valorilor caracteristice personalităţii creatoare. 

Divorţul dintre religie şi viaţă → dezordine spirituală. 

Ora de Religie urmăreşte atingerea unor obiective: 

1. informative,  

2. formative, 

3. educative. 

 

„Cu fiecare copil pe care îl educăm câştigăm un om.” Victor Hugo 

TEORIE 



Conţinuturile predate = cunoaşterea, trăirea şi exprimarea învăţăturii se 
sprijină reciproc. 

Abordarea integrată a predării Religiei → atingerea a trei obiective 
educativ-formative principale: 

„Educatorul creştin este în fapt mărturisitorul celui mai mare act de iubire al lui 

Dumnezeu pentru lume.” Vasile Răducă 

Cum mă raportez 

ca profesor la 

modelul Hristos? 

1. asigurarea unităţii cunoaşterii,  

2. realizarea corelaţiilor între diferite discipline 

de studiu,  

3. evitarea unei separări nete între viaţa 

spirituală, procesul educaţional şi experienţa 

de viaţă în ansamblul ei. 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Indicaţi alte două obiective specifice abordării integrate a predării 

Religiei. 

 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ care facilitează abordarea 

integrată a predării Religiei şi atingerea obiectivelor educativ-

formative formulate anterior. 

• ..................................................... 

• ..................................................... 
O1: 

• ..................................................... 

• ..................................................... 
O2: 



Cuprinsul secvenței: 

1. Obiective educativ-formative proprii abordării integrate 
la ora de Religie; 

2. Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării 
integrate a curriculum-ului la disciplina Religie (10’); 

3. Abordarea integrată versus abordarea didactică 
tradiţională la ora de Religie. 



BENEFICIILE EDUCATIV-FORMATIVE ale abordării integrate: 

- profunzimea şi durabilitatea cunoştinţelor dobândite; 

- transferul cunoştinţelor → baza integrată a cunoaşterii conduce la o 
mai rapidă activare a informaţiilor deţinute; 

- timpul alocat predării şi învăţării este valorificat;  

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că 

viaţa nu este împărţită pe discipline.” J. Moffett 

TEORIE 
Cum pot dezvolta 

potenţialul 

interogativ şi 

meditativ al 

tinerilor? 

- corelaţiile interdisciplinare → formarea şi 

dezvoltarea structurilor mentale de receptare şi 

prelucrare a cunoştinţelor religioase într-un 

cadru amplu → elaborarea de răspunsuri 

personale la problematica vieţii şi a existenţei. 



BENEFICIILE EDUCATIV-FORMATIVE în plan interpersonal: 

- integrarea curriculară interdisciplinară şi intradisciplinară 

+ strategiile didactice moderne (învăţarea experienţială, învăţarea prin 
cooperare, predarea în echipă, învăţarea activă, metoda proiectului etc.)  

= comunicarea şi colaborarea în rezolvarea sarcinilor de lucru, 
responsabilizarea elevilor în actul învăţării, consolidarea atitudinilor 
pozitive (cadrul didactic = mediator sau facilitator). 

Abordarea integrată deschide orizontul cunoaşterii, stimulează dialogul 
Religiei cu alte Ştiinţe, facilitează originalitatea în structurarea blocurilor de 
cunoştinţe → construirea unei viziuni holistice şi interactive asupra 
lumii reale şi, implicit, o mai bună pregătire pentru aceasta.  

 

TEORIE 

Ţinta: buni cetăţeni pentru patria pământească, dar şi cetăţeni ai 

Raiului şi ai patriei cereşti. 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Indicaţi alte două beneficii educativ-formative anticipate ale 

abordării integrate a predării Religiei. 

 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ ale disciplinei Religie 

abordate integrat, prin corelarea cu alte discipline, şi evidenţiaţi 

beneficiile educativ-formative pentru elevi. 

• ..................................................... 

• ..................................................... 
C1: 

• ..................................................... 

• ..................................................... 
C2: 



Cuprinsul secvenței: 

1. Obiective educativ-formative proprii abordării integrate 
la ora de Religie; 

2. Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării 
integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

3. Abordarea integrată versus abordarea didactică 
tradiţională la ora de Religie (10’). 



CE URMĂRIM PRIN EDUCAŢIA RELIGIOASĂ : 

- Cunoaşterea prin... (a învăţa Religie) → specifică vieţii empirice; 

- Cunoaşterea din... (a învăţa despre Religie) → prin referinţă la simbol; 

- Cunoaşterea întru... (a învăţa din/de la Religie) → prin trăirea 
interiorizată a unei realităţi exterioare;  

„O educaţie viabilă nu poate fi decât o educaţie integrală a omului.” Rene Daumal 

TEORIE 



ABORDAREA DIDACTICĂ TRADIŢIONALĂ: 

- o introducere şi o inserţie spirituală bine ancorată în credinţa de bază; 

- eliminarea punctele de vedere divergente; 

- conţinuturile învăţării = tot noncontradictoriu şi bine acordat axiologic;  

- accentul cade pe valori, atitudini şi comportamente specifice fiecărui cult 
şi pe însuşirea lor temeinică.  

TEORIE !!! Poate predispune la separarea şi segregarea elevilor 

pe criterii confesionale (separare „obiectivă”, bazată 

pe afinităţi de interese spirituale)  

!!! Poate genera tendinţe de desconsiderare şi 

neacceptanţă în relaţionarea cu altul. 



ABORDAREA DIDACTICĂ INTEGRATĂ: 

- relaţionări pozitive, dialog, îmbogăţire reciprocă; 

- atingerea reală şi plenară a finalităţilor educaţionale, printr-un parcurs 
inductiv şi integrator, 

- călăuzirea tânărului pe drumul cunoaşterii şi asumării propriei identităţi, 
în contextul grupurilor cărora le aparţine, până la devenirea sa ca 
persoană morală şi religioasă. 

TEORIE 
!!! Poate reduce cunoaşterea în profunzime a 

specificităţii religioase. 

!!! Poate produce situaţii conflictuale, atunci când nu 

există o adecvare la nivelul de înţelegere al elevilor. 



Numai prin reciprocitate dinamică, funcţională, se pot determina idealuri, scopuri şi 

obiective pertinente, cu adevărat valoroase şi realizabile ale educaţiei. 

TEORIE 
Ora de Religie 
nu va mai fi o 

umplere a 
timpului, ci o 

sfinţire a 
Timpului. 

Abordarea 
integrată 

Abordarea 
didactică 

tradiţională 



APLICAŢII 

Exerciţiu pe grupe (15’) 

Completaţi în tabelul de mai jos două obiective formativ-educative 

comune celor două abordări – tradiţională şi integrată –, explicând 

în cazul fiecăreia gradul de eficientizare a procesului de învăţământ: 

Obiectiv formativ-educativ Abordare tradiţională Abordare integrată 

1. 

2. 



APLICAŢII 

Exerciţiu pe grupe (15’) 

Completaţi în tabelul de mai jos două beneficii formativ-educative 

comune celor două abordări – tradiţională şi integrată –, explicând 

în cazul fiecăreia impactul pe termen lung în formarea elevilor: 

Obiectiv formativ-educativ Abordare tradiţională Abordare integrată 

1. 

2. 



Religia este chemată să îşi afirme rolul de disciplină cu adevărat 
integratoare şi integrativă, cu un rol esenţial în educaţia integrală a fiinţei 
umane, capabilă să edifice şi „omul exterior”, şi „omul interior” şi să-i 
ofere răspunsuri la întrebări fundamentale.  

Disciplina Religie poate să faciliteze nu doar 

integrarea persoanei într-o comunitate, 

ci şi armonizarea cu sine, cu lumea şi cu 

întregul univers, de la a învăţa să ştii la a 

învăţa să fii şi la a învăţa să trăieşti în 

armonie cu ceilalţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S2 (faţă în faţă) 

Obiective şi beneficii formativ-educative ale abordării integrate a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Obiective educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Abordarea integrată versus abordarea didactică tradiţională la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini obiectivele educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

- Veți identifica beneficiile educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la 

disciplina Religie; 

- Veți analiza prin comparaţie beneficiile abordării integrate şi ale abordării didactice tradiţionale la ora de 

Religie; 

- Veţi valorifica în demersul didactic personal cele două tipuri de abordare în predarea Religiei, în funcţie 

de specificul conţinuturilor; 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, obiective educativ-formative, beneficii educativ-formative; 
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Aplicaţia 1 (15 minute) 

Identificați și formulați adecvat alte două obiective specifice abordării integrate a predării Religiei. 

 

 

 

 

Aplicaţia 2 (15 minute) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ care facilitează abordarea integrată a predării Religiei şi atingerea 

obiectivelor educativ-formative formulate anterior. 

 

Obiective educativ-formative Conţinuturi de învăţământ 

 

1. 

 

 

2.  
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Aplicaţia 3 (15 minute) 

Identificați și formulați alte două beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a predării 

Religiei. 

 

1. 

 

 

 

2. 
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Aplicaţia 4 (15 minute) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ ale disciplinei Religie abordate integrat, prin corelarea cu alte discipline, 

şi evidenţiaţi beneficiile educativ-formative pentru elevi. 

 

Conţinuturi de învăţământ Beneficii educativ-formative 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 5/6 
 

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 

 

Aplicaţia 5 (15 minute) 

Completaţi în tabelul de mai jos două obiective formativ-educative comune celor două abordări – tradiţională 

şi integrată –, explicând în cazul fiecăreia gradul de eficientizare a procesului de învăţământ: 

 

Obiectiv formativ-educativ Abordare tradiţională Abordare integrată 

 

1. 

  

 

2. 
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Aplicaţia 6 (15 minute) 

Completaţi în tabelul de mai jos două beneficii formativ-educative comune celor două abordări – tradiţională şi 

integrată –, explicând în cazul fiecăreia impactul pe termen lung în formarea elevilor: 

 

Beneficiu formativ-educativ Abordare tradiţională Abordare integrată 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 1- (T1_U1_S2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S2 (faţă în faţă) 

Obiective şi beneficii formativ-educative ale abordării integrate a predării Religiei 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Obiective educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Abordarea integrată versus abordarea didactică tradiţională la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini obiectivele educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Veți identifica beneficiile educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la 

disciplina Religie; 

 Veți analiza prin comparaţie beneficiile abordării integrate şi ale abordării didactice tradiţionale la ora de 

Religie; 

 Veţi valorifica în demersul didactic personal cele două tipuri de abordare în predarea Religiei, în funcţie 

de specificul conţinuturilor; 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

Abordare integrată, obiective educativ-formative, beneficii educativ-formative; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

Aplicația nr. 1 (30 minute) – Formulați câte trei obiective formativ-educative, care facilitează 

abordarea integrată a Religiei, pentru următoarele teme: 

1. Pericolul drogurilor – clasa a IX-a; 

2. Cinstirea Sfintelor icoane – clasa a X-a; 

3. Minuni și false minuni, fenomene normale și paranormale- clasa a XI-a; 

4. Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a 

degradării demnității umane – clasa a XII-a 

 

Aplicația nr. 2 (30 min) Metoda Phillips 6-6 

Tema : Predica de pe Munte- clasa a X-a – secvență didactică 

Formatorul împarte cursanții în grupe de câte șase, le împarte foi flipchardt, marchere și alte 

materiale necesare, prezintă tema ce urmează a fi abordată, anunță scopul, obiectivele și modul în 

care se va desfășura activitatea. 

Timp de șase minute fiecare grupă rezolvă sarcina didactică primită. 

Grupa nr. 1- Prezentați contextul istoric în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește Predica de pe 

Munte. 

Grupa nr. 2- Prezentați contextul geo-politic în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește Predica de 

pe Munte. 

Grupa nr. 3 – Prezentați contextul religios în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește Predica de pe 

Munte. 

Grupa nr.4 – Prezentați principalele învățături rostite de către Mântuitorul Iisus Hristos în Predica 

de pe Munte. 

Grupa nr. 5 – Prezentați superioritatea Legii Noului Testament așa cum reiese din Predica de pe 

Munte, pornind de la următoarele trimiteri scripturistice: Mt, 5, 13-38. 

 

Un reprezentant al fiecărui grup, ales de către cursanți, prezintă punctul de vedere comun. După 

prezentarea făcută de purtătorul de cuvânt, formatorul poate să-i întrebe pe ceilalți membri ai 

grupului dacă au ceva de adăugat sau de modificat la expunerea realizată de colegul lor. 

Timpul de desfășurare: 2 min pentru fiecare purtător de cuvânt 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/3 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

Formatorul sau purtătorii de cuvânt, printr-o activitate în grup, realizează sinteza aspectelor 

prezentate în etapa anterioară. 

 

Aplicația nr. 3 (30 min)- Pornind de la modelul de mai sus, formulează trei obiective formativ-

educative, apoi  realizează un scenariu didactic pentru o abordare integrată a temei ”Credința în 

înviere și viața veșnică”, clasa a XII-a. 

 

 

 

 

Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S2 (faţă în faţă) 

Obiective şi beneficii formativ-educative ale abordării integrate a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Obiective educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Beneficii educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la disciplina Religie; 

 Abordarea integrată versus abordarea didactică tradiţională la ora de Religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți defini obiectivele educativ-formative proprii abordării integrate la ora de Religie; 

 Veți identifica beneficiile educativ-formative anticipate ale abordării integrate a curriculum-ului la 

disciplina Religie; 

 Veți analiza prin comparaţie beneficiile abordării integrate şi ale abordării didactice tradiţionale la ora de 

Religie; 

 Veţi valorifica în demersul didactic personal cele două tipuri de abordare în predarea Religiei, în funcţie 

de specificul conţinuturilor; 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

Abordare integrată, obiective educativ-formative, beneficii educativ-formative; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 - (40 min) – Lucrul pe echipe – Metoda inteligențelor multiple 

Tema: Maica Domnului în cultura lumii- secvență de lecție- clasa a IX-a 

Formatorul împarte cursanții pe grupe, în funcție de tipul de inteligență al fiecăruia, apoi le pune la 

dispoziție materialele necesate tratării temei puse în discuție. 

 Grupa nr. 1 (inteligență verbal-lingvistică)- Identificați în literatura română și universală poezii 

și texte epice închinate Maicii Domnului. Prezentați trei dintre acestea care v-au impresionat cel 

mai mult. 

Grupa nr.2 (inteligență spațio-vizuală)- Elaborați un studiu comparativ între reprezentarea Maicii 

Domnului în pictura răsăriteană și cea apuseană. (Cursanții primesc imagini cu Maica Domnului, 

reprezentată în răsărit și apus). 

Grupa nr.3 (inteligență logico-matematică)- Prezentați modalitățile de cinstire a Maicii 

Domnului (sărbători, post, rugăciuni….), argumentați scripturistic și patristic cinstirea Maicii 

Domnului, apoi ordonați cronologic evenimentele importante din viața Maicii Domnului. 

Grupa nr.4 (inteligența muzicală) – Identificați și intonați cântări închinate Maicii Domnului. 

Grupa nr.5 (inteligența spirituală) – Identificați virtuțile creștine întâlnite la Maica Domnului . 

După treminarea sarcinilor primite, fiecare grupă va prezenta în plen rezultatul muncii în echipă. 

Vor fi apreciate cele mai valoroase intervenții. 

 

 

Aplicația nr. 2 Activitate de grup (15 minute) 

    Formatorul împarte cursanții în grupuri de cinci – șase persoane, apoi prezintă fiecărui grup o 

listă care conține câteva întrebări privind tema libertății. 

Exemple de întrebări: 

-A fi liber înseamnă a te supune doar ție însuși? 

-Poți fi propriul sclav? 

-Indiferența înseamnă libertate? 

http://www.predareareligiei.ro/
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-Libertatea se definește în raport cu autoritatea? 

-Libertatea interioară a creștinului nu presupune respingerea ordinii exterioare? 

-Ce este legea pentru libertate: un obstacol sau o condiție? 

-Hobby-ul tău este o dovadă a libertății, sau dimpotrivă? 

 Cursanții aleg doar două întrebări pe care le discută în grup timp de 5-6 minute, apoi argumentează 

răspunsul în scris.  

 Fiecare grup își alege un coordonator și are la dispoziție 2 minute pentru a prezenta un punct de 

vedere.  

La final punctele de vedere se supun dezbaterii întregului grup.  

 

Aplicația nr. 3 (35 minute) Formulați trei obiective formativ-educative, care facilitează 

abordarea integrată a Religiei, pentru următorul demers didactic. (Obs. Se poate aplica la clasa 

a VII, la tema: Crearea lumii sau la clasa a XI-a la tema: Respectul creștinului pentru lumea creată) 

    Joc didactic – Planeta mea 

    Formatorul solicită cursanților să realizeze o machetă sau să prezinte printr-o metodă inedită, 

aleasă de ei (Ex. poezie, cântec, eseu, schiță, desen, grafică etc) planeta așa cum ar dori ei să arate. 

    Formatorul  împarte cursanților materiale diverse (coli de scris, lipici, culori, vopsele, hârtie 

colorată, ață). 

    După ce au finalizat sarcina de lucru, fiecare cursant prezintă celorlalți colegi lucrarea.  

Se poate încerca, într-o ambianță favorabilă, de a ajunge în grup la unele concluzii, opinii, acorduri, 

reflectate într-un plan unic. 

    Evaluarea se va face prin întrebări. Ex: 

-Cum credeți că ar fi fost viața voastră pe planeta construită de voi? 

-Cu ce ar fi fost ea diferită? 

-Cu ce fel de oameni v-ați popula planeta? 

-Ce valori ați descoperit văzând planeta replanificată, după planul comun? 

-Ce ați face cu resursele de pe ea? 

 

Filip Daniela             
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Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina 
Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 
 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S2 (faţă în faţă) 

Dialogul dintre ştiinţă şi religie: provocare pentru ora de Religie şi cale de realizare a unităţii 

cunoaşterii 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 

profesor, cât şi de către elevi; 

 Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica riscurile pe care le poate implica integrarea în predarea Religiei a dialogului dintre ştiinţă şi 

religie; 

- Veți analiza oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de dialogul ştiinţă-

religie; 

- Veţi valorifica dialogul dintre ştiinţă şi religie în vederea realizării unităţii cunoaşterii; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, integrare, provocare educaţională, unitatea cunoaşterii; 
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Introducere 

În contextul actual al societăţii cunoaşterii, marcat de deschideri semnificative, dar şi de numeroase provocări 

în ceea ce priveşte dialogul religiei cu ştiinţa, sunt necesare repere solide, în duhul Tradiţiei Sfinţilor Părinţi, pentru a 

contura o corectă perspectivă spirituală asupra sinelui, umanităţii şi creaţiei, asupra vieţii în toate aspectele ei. 

În acest moment, nivelul cunoştinţelor din domeniul ştiinţei îl depăşeşte în prezent pe cel al evoluţiei spirituale, 

ceea ce poate conduce la un dezechilibru în ceea ce priveşte cunoaşterea, adeseori demersul ştiinţific neglijând sau chiar 

ignorând formarea şi dezvoltarea moral-religioasă. Pentru a evita această sărăcire spirituală, dialogul ştiinţă-religie 

trebuie abordat cu multă înţelepciune, evitându-se astfel exagerările de-a dreapta ori de-a stânga, dogmatismul exagerat 

ori experimentalismul steril, dus la extrem, abordările reducţioniste ori exaltările iraţionale. Un autentic dialog ştiinţă-

religie la ora de Religie are drept roade reafirmarea rolului cosmic al omului, preot al întregii creaţii, obiect şi totodată 

subiect al providenţei divine, partener de dialog al lui Dumnezeu atât la nivel personal, cât şi prin creaţie. Acest dialog 

va fructifica rezultatele ştiinţei şi va evidenţia taina lumii şi a vieţii, raţionalitatea profundă a creaţiei, ajutându-l pe 

educabil să înţeleagă mai bine poziţia sa în univers şi înalta slujire la care este chemat. 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de 

către profesor, cât şi de către elevi 

„Omul decade dacă nu aspiră necontenit spre mai sus.” Alexandru Mironescu 

 

Pentru o receptare cât mai corectă a raportului dintre religie şi ştiinţă trebuie în primul rând clarificate ariile de 

competenţă ale fiecăreia dintre cele două: ştiinţa, prin demersul ei raţional, pătrunde cu instrumentele de care dispune 

(metodele de investigaţie ştiinţifică, experimente şi măsurători, concepte teoretice bine definite) în adâncul micro- şi 

macro-cosmosului, în adâncurile infinitului mic sau mare, fără a epuiza însă cunoaşterea Universului fizic; pe de altă 

parte, religia, prin retragerea în sine a trăitorului şi întoarcerea în totalitate spre Dumnezeu, facilitează intrarea acestuia 

în intimitatea realităţii profunde, duhovniceşti, unde se întâlneşte cu harul Duhului Sfânt pentru a-L cunoaşte şi experia 

pe Dumnezeu aşa cum este El cu adevărat şi a trăi viaţă deplină în mijlocul creaţiei, împreună cu semenii.
1
 

Profesorul de religie nu trebuie să se teamă de dialogul ştiinţă-religie, dar nici nu trebuie să îl accepte şi să şi-l 

însuşească doar pentru a se înscrie în tendinţele societăţii în care trăieşte. În ultimele două decenii îndeosebi au apărut 

numeroase lucrări ce încearcă să clarifice cât mai precis problema dialogului ştiinţă-religie, fără ca tema să fie epuizată, 

ceea ce cere foarte mult discernământ din partea profesorului (de orice disciplină, de ce nu?), astfel încât şi elevul să se 

raporteze corect la implicaţiile acestui dialog. Max Planck a intuit foarte bine relaţia dintre credinţă şi ştiinţă: aceasta 

este una de complementaritate, care o fereşte atât de ispita concordismului, cât şi de aceea a antagonismului. În timp ce 

concordismul aşază pe acelaşi plan, până la suprapunere aproape, istoria biblică a creaţiei cu teoria Big Bang-ului, 

identificând aşadar Big Bang-ul cu crearea lumii de către Dumnezeu, antagonismul insistă îndeosebi pe conflictul fără 

                                           
1 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, pp. 27-28. 
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Cum văd eu dialogul 

ştiinţă-religie? 

sfârşit dintre religie şi ştiinţă, dintre credincioşi şi oamenii de ştiinţă, dintre cunoaşterea experimentală şi cunoaşterea 

teologală. 

O istorie a raportului dintre ştiinţă şi religie de-a lungul timpului va contribui de asemenea la formarea unei 

atitudini corecte în acest dialog, ferită de excese, în deplin acord cu tradiţia patristică şi cu Revelaţia divină. Uitându-ne 

înapoi în timp, se pot constata perioade în care sentimentul religios s-a manifestat preponderent sau perioade impregnate 

de autoritatea excesivă a ştiinţelor. Receptarea echilibrată a dialogului ştiinţă-religie atât de către profesor, cât şi de 

către elev îi va ajuta pe amândoi să facă distincţie între diferitele modalităţi de transpunere în practică a acestui dialog: 

1. Scientism – ştiinţa oferă singura descriere a realităţii, religia oferind o 

pseudo-formă de cunoaştere, cu explicaţii naive, lipsite de pragmatism. 

2. Imperialism ştiinţific – adevărurile vehiculate de religie sunt 

explicabile şi pot fi completate de noţiuni ştiinţifice adecvate; religia este un 

fenomen depăşit, perfect interpretabil ştiinţific, dar tolerat în spectrul gândirii. 

3. Autoritarism eclesiastic – ştiinţa trebuie să acţioneze sub autoritatea şi controlul 

Bisericii, pentru a evita orice contradicţie cu adevărurile de credinţă; 

4. Teologia „ştiinţifică” – religia şi ştiinţa nu sunt în principiu antagonice, diferenţele fiind explicate prin 

neadecvarea teoriilor ştiinţifice; 

5. Teoria celor două limbaje – religia şi ştiinţa operează cu realităţi şi noţiuni diferite, astfel încât între ele nu 

este posibil un dialog real; totuşi, este necesar şi recomandat respectul reciproc între cele două tipuri de abordări; 

6. Teoria corespondenţei reciproce – există o corespondenţă între adevărurile religioase şi abordările ştiinţifice 

şi, implicit, se poate folosi un limbaj comun. 

7. Teoria complementarităţii – religia şi ştiinţa se completează reciproc, fiecare aducându-şi contribuţia la 

creionarea unui model unitar al realităţii în care trăim; deschiderea reciprocă este singura cale de aprofundare a 

cunoaşterii, în ambele domenii; 

8. Pseudo-spiritualitatea „New Age” – religia şi ştiinţa trebuie să formeze un tot indivizibil, prin depăşirea 

distincţiilor dintre cele două noţiuni, până la pierderea sensurilor individuale şi a valorilor promovate distinct; religia şi 

ştiinţa sunt doar două dintre multele domenii prin care se manifestă cunoaşterea umană.
2
 

Ortodoxia a exprimat întotdeauna o poziţie echilibrată, recunoscând, pe de o parte, rolul pozitiv al cercetării 

ştiinţifice în dezvoltarea gândirii şi a societăţii umane, în urma căreia puterea de pătrundere a raţiunii oferă coerenţă şi 

sistematizează demersul de observare a creaţiei, dar afirmând, mai presus de aceasta, valoarea supranaturală, harică a 

cunoaşterii religioase, considerată dintotdeauna superioară, dar şi integratoare celei ştiinţifice prin aceea că se îmbină cu 

vederea lui Dumnezeu. 

Atât cunoaşterea ştiinţifică, cât şi cea religioasă sunt rezultatul unui demers personal de reflectare interioară a 

realităţii, în căutarea comorilor ascunse, amândouă conturând chipul legăturii dintre Dumnezeu – Care Se descoperă pe 

Sine creaţiei – şi om, care caută să Îl cunoască şi să intre în comuniune cu Creatorul său, privind atât spre lumea care îl 

înconjoară, cât şi dincolo de ea. 

                                           
2 Arhim. Daniil Oltean, Teologie şi ştiinţă: antagonism, complementaritate?, Centrul de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin”, 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, http://www.studiiinterdisciplinare.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=66:teologie-i-tiin-
antagonism-complementaritate&catid=34:forum&Itemid=73 

http://www.studiiinterdisciplinare.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=66:teologie-i-tiin-antagonism-complementaritate&catid=34:forum&Itemid=73
http://www.studiiinterdisciplinare.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=66:teologie-i-tiin-antagonism-complementaritate&catid=34:forum&Itemid=73
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Ce pot face eu pentru 

un real dialog ştiinţă-

religie? 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ care pot fi abordate din perspectiva dialogului ştiinţă-religie şi 

exemplificaţi demersul dumneavoastră pentru o anumită temă, astfel încât ştiinţa şi religia să fie corect reprezentate. 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de Religie 

„Domnul în parte e absent, în parte e de faţă. E absent pentru privirea faţă către faţă; e de faţă pentru privirea în 

oglindă şi ghicitură.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete teologice. A doua sută, capitolul 57, în „Filocalia”, vol. II) 

 

Dialogul ştiinţă-religie reprezintă o provocare pentru profesorul de Religie din mai multe motive. În primul 

rând, pentru că reprezintă o abordare nouă în cercetarea teologică de astăzi, chiar dacă acest dialog este bine ancorat în 

tradiţia patristică, iar Sfinţi Părinţi precum Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Maxim Mărturisitorul or Grigorie 

Palama s-au pronunţat clar în favoarea lui.  

Astfel, profesorul de Religie ar trebui să îşi evalueze în mod obiectiv formarea sa teologică pentru a vedea dacă 

nu cumva printre cauzele pentru care Dumnezeu a fost „exilat” din existenţa omului modern de către unii filosofi şi 

oameni de ştiinţă nu se numără şi discursul oarecum reducţionist şi defensiv la adresa ştiinţei. Abia în ultimii ani în 

majoritatea Facultăţilor de Teologie s-au înfiinţat centre de studii interdisciplinare, în care viitorii profesori de religie 

sunt pregătiţi pentru a dialoga fără temere cu ştiinţa, însuşindu-şi terminologia, metodologia şi obiectivele acestui 

dialog, familiarizându-se cu conceptele, ipotezele şi argumentele celeilalte părţi, astfel încât discursul în faţa elevilor să 

aibă acea ţinută intelectuală atât de necesară pentru a asigura credibilitatea şi autenticitatea. Desigur, aceasta nu 

înseamnă că profesorul nu-L va avea în permanenţă în vedere pe Dumnezeu, nu se va raporta la Revelaţie, nu va avea 

convingerea că Însuşi Dumnezeu ne veghează paşii în progresul ştiinţei. 

Un alt motiv îl constituie rapiditatea schimbării în societatea cunoaşterii şi a descoperirilor ştiinţifice. Mereu ne 

întâlnim cu lucruri sau fenomene cărora nu le găsim uşor o explicaţie, iar atunci îndreptăm întrebările şi nelămuririle 

noastre către breasla cercetătorilor – oameni obişnuiţi să petreacă multă vreme în laborator, cu atenţia încordată asupra 

unui fenomen mărunt. Experienţa secolelor ne îndreptăţeşte să credem că ostenitorii oneşti ai ştiinţei sunt cei mai în 

măsură să ofere răspunsuri clare, precise, argumentate despre cele ce se petrec în lumea înconjurătoare şi, chiar dacă 

uneori explicaţiile oferite de ştiinţă sunt destul de tehnice şi greu de înţeles, totuşi ele ne conferă siguranţa că un anumit 

fenomen sau lucru din lumea ce ne înconjoară a fost pe deplin scos la lumină, explicat.
3
 Pentru a răspunde curiozităţii 

                                           
3 Diac. Sorin Mihalache, (2011), Taina vieţii şi miopiile ştiinţei, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 8 octombrie 2011, 

http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html 

Temă de reflecţie:  

„Cunoaşterea aceasta a lumii înconjurătoare, cât şi a noastră înşine, este chiar mai mult decât o simplă 

«şansă» oferită nouă de a lua parte la un grandios proiect cosmic, este o raţiune de a fi, a omului ca o 

conştiinţă a lumii.” Pr. Constantin Galeriu 

http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html
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elevilor în chestiuni ce ţin de ştiinţă profesorului de Religie nu îi sunt întotdeauna suficiente argumentele teologice, mai 

ales că înţelegerea adevărurilor revelate necesită un anumit nivel al vieţii duhovniceşti. De aceea el trebuie să se 

pregătească în permanenţă, să se documenteze, să ţină pe cât posibil pasul cu descoperirile şi răspunsurile ştiinţei, însă 

în duhul Apologeticii ortodoxe, pentru a evita riscurile relativismului şi sincretismului. În faţa complexităţii tot mai 

mari a realului evidenţiat de ştiinţă, profesorul de Religie este dator să afirme şi să susţină depăşirea limitelor 

cunoaşterii omeneşti prin apelul la înţelepciunea dumnezeiască a Creatorului, ce a aşezat dintru început complexitatea 

raţională a lumii. Aşadar, în ora de Religie, profesorul este chemat să facă o altfel de teologie, mai spirituală, 

duhovnicească, pe de o parte, dar în acelaşi timp într-un dialog adecvat cu ştiinţa.
4
 

O altă provocare vine din sfera politicii educaţionale actuale. Actuala arhitectură curriculară, programele 

şcolare actuale, resursele didactice şi, mai ales, cutuma educaţională încă prezentă în strategia didactică a multor 

profesori ridică dificultăţi în demersul de iniţiere şi realizare a unui dialog real între ştiinţă şi religie. Este nevoie de o 

profundă reformă structurală, astfel încât profesorii şi elevii să nu se mai confrunte cu situaţii ce contrapun diferite 

discipline, cu ipoteze contradictorii, cu noţiuni şi argumente aflate în evidentă opoziţie. Poziţia delicată a disciplinei 

Religie, cât şi o înţelegere limitativă a conţinuturilor ei şi a rolului acesteia în formarea elevului contribuie în mod 

nefericit la alterarea dialogului ştiinţă-religie. De aici şi rolul profesorului de Religie de promotor şi participant în mod 

sincer la dialogul ştiinţă-religie, pentru a-i ghida pe elevi în căutarea lor ardentă de înţelegere şi sens şi a-i ajuta să 

răspundă problemelor fundamentale ale existenţei umane: „problema vieţii şi a morţii, problemele libertăţii şi ale 

creaţiei, sensul vieţii şi al suferinţei; problemele relaţiei dintre revelaţie şi credinţă, dintre credinţă şi cunoaştere, dintre 

lege şi har, dintre veşnicie şi timp, [...] Dumnezeu şi relaţiile Sale cu lumea şi omul [...]”
5
 

 

Indicaţii pentru formator: 

Pentru a dirija discuţia, iată interpretarea pr. prof. dr. Gheorghe Popa
6
:  

„Transpunând parabola aceasta pe plan spiritual, am putea asemăna grădina cu orizontul cunoaşterii umane. În 

acest caz, primul explorator ar fi teologul care, exprimându-şi uimirea în faţa frumuseţilor lumii, ar exclama: există cu 

siguranţă un Grădinar! În relaţia dialectică dintre veşnicie şi timp, dintre infinit şi finit, eu nu pot crede că, înainte de 

apariţia primului gând uman, gândirea era inexistentă în univers; eu nu pot să cred că raţiunea sau logosul este o 

realitate ce a plecat de la un zero intelectual (pentru că zeroul ontologic este imposibil de cugetat), că ea a izvorât odată 

cu omul într-un univers iraţional. Cum este posibil ca prima întrebare pe care omul a lansat-o în lume, fascinat de 

imensitatea mării sau de bolta înstelată, să fie prima manifestare a unui logos creator în Univers? Se poate ca înaintea 

omului să nu se fi auzit nici o întrebare şi poate că el a fost chemat să lanseze primele întrebări în lume, dar, înainte de 

marile îndoieli, existau în univers marile certitudini.  

 

 

                                           
4 Pr. Dumitru Stăniloae, Marc Antoine Costa de Beauregard, (2007), Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, trad. Cornelia Ică jr., Deisis, 

Sibiu, pp. 166-167. 
5 Viaţa şi învăţăturile stareţului Siluan Athonitul scrise de ucenicul său, arhimandritul Sofronie, (2008), trad. pr. prof. dr. Ioan Ică, Deisis, Sibiu, 

p. 238. 
6 Pr. prof. dr. Gheorghe Popa, Dialogul disciplinelor în spaţiul academic, (2011), în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 6 august 2011, 

http://ziarullumina.ro/dialogul-disciplinelor-in-spaiul-academic-6893.html 

http://ziarullumina.ro/dialogul-disciplinelor-in-spaiul-academic-6893.html
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Video: Pledoarie pentru dialog, în imagini (2 minute) 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-religie 

 

Prin specificul demersului ei gnoseologic, ştiinţa oferă în cele mai multe cazuri reprezentări concise şi 

informaţii precise privind creaţia, uneori într-atât de concentrate, încât multitudinea proceselor ce se petrec în Univers 

par a fi încadrate într-o schemă cuprinzătoare. Rezultatele cercetării ştiinţifice asigură astfel materialul necesar 

formulării unor explicaţii suficient de consistente, în termeni cauzali, cantitativi şi funcţionali, despre o largă diversitate 

de procese şi fenomene cu privire la o multitudine de aspecte, precum dinamica lumii sau alcătuirea lucrurilor ei. Cu 

toate acestea, ştiinţa nu se poate erija în depozitara adevărului, întrucât explorarea lumii, activităţile de cercetare care se 

extind în micro- şi macro-cosmos, în organismele vii şi în structurile materiei, cu precizia cerută de rigoarea ştiinţifică 

nu poate depăşi stadiul de experiment. Aşadar, experimentul ştiinţific presupune o strategie preliminară şi o anumită 

grilă de lectură stabilită de echipa de cercetare şi corespunzătoare unor anumite aşteptări, datele fiind interpretate în 

parametrii consideraţi semnificativi pentru o maximă obiectivitate pentru a produce noi teorii ştiinţifice, ce vor constitui 

punctul de plecare spre o nouă cercetare. Cu alte cuvinte, nu poţi să cercetezi ceea ce nu ştii ori nu ţi-ai propus să 

cercetezi.
7
 

Cunoaşterii prin ştiinţă i se adaugă un alt tip de cunoaştere, furnizată de religie, care se petrece în cămara 

inimii, „laboratorul” vieţii lăuntrice în care cel ce crede este chemat să se întoarcă, pentru a descoperi taina creaţiei, a 

lumii, a omului, a lui Dumnezeu. În acest mediu de cunoaştere are loc prin Duhul Sfânt o transfigurare a capacităţilor 

naturale de înţelegere, experienţa celor răpiţi în contemplaţie arătând că „toate aceste probleme, toate marile teze 

dogmatice se înfăţişau înaintea lor, [...] în condiţii deosebite, esenţial diferite de cele în care se exercită activitatea 

ştiinţifică. Mintea omenească e condusă de Duhul lui Hristos spre cunoaşterea lui Dumnezeu, spre o cunoaştere 

existenţială, astfel încât însuşi cuvântul cunoaştere nu desemnează aici o asimilare intelectuală abstractă, o înţelegere 

raţională, ci intrarea în sfera existenţei divine.”
8
 Teologul proiectează asupra lumii o altfel de privire, contemplând 

doxologic descrierea cantitativă şi predictivă a omului de ştiinţă. Contemplaţia îl fereşte pe teolog de risipirea interioară 

                                           
7 Adrian Lemeni (coord.), (2014), pp. 30-31. 
8 Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul..., p. 238. 

Temă de reflecţie:  

„Dacă omul are simţire şi minte, ca puteri naturale de cunoaştere, cum vom putea cunoaşte prin ele pe 

Dumnezeu, Care nu e cu putinţă de cunoscut nici prin simţuri, nici prin minte? Desigur nu altfel decât din 

făpturile sensibile şi inteligibile.” Sfântul Grigore Palama, Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie, 

capitolul 68, în Filocalia, volumul VII, p. 425. 
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Ce teme din programă 

necesită cu precădere 

acest dialog dintre 

ştiinţă şi religie? 

la care poate conduce fragmentarea la infinit şi diversitatea nedeterminată de cunoştinţe, iar rugăciunea unifică întreaga 

fiinţă umană prin puterea lui Dumnezeu.
9
 

Aşadar, cercetarea ştiinţifică trebuie considerată un mijloc de realizare şi un 

instrument al cunoaşterii, şi nu scopul suprem al vieţii, idealul uman constituindu-l 

deschiderea spre harul dumnezeiesc pentru ca omul să participe la realitatea 

dumnezeiască şi, prin aceasta, deopotrivă la realitatea profundă a acestei lumi. 

Numai astfel putem vorbi de o unitate a cunoaşterii pentru omul ce şi-a ascuţit 

simţurile, s-a eliberat de patimi şi şi-a curăţit inima prin rugăciune pentru a-L vedea pe 

Dumnezeu (cf. Matei 5, 8).  

Folosul duhovnicesc al dialogului ştiinţă-religie se vede atunci când ştiinţa şi religia sunt în raport de 

colaborare şi susţinere reciprocă, evitând stările de conflict şi conlucrând în scopul mântuirii omului. Sau, cum afirmă 

John Haught, „atât ştiinţa, cât şi religia, decurg, în final, din aceeaşi dragoste «radicală» pentru adevăr, care se află în 

centrul existenţei noastre. În consecinţă, datorită originii lor comune, constând în această preocupare fundamentală 

pentru adevăr, nu le putem permite să meargă pe căi separate.”
10

 De aceea ştiinţa poate fi făcută şi studiată (cu adevărat) 

numai de cei care sunt pătrunşi cu totul de aspiraţia către adevăr. Când efortul ştiinţific este dublat de unul religios-

moral, cunoaşterea este din nou accesibilă omului - împărat al creaţiei şi toate (re)devin bune foarte (Facerea 1, 31), 

precum fusese rânduit dintru început.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
9 Adrian Lemeni (coord.), (2014), p. 25. 
10 John F. Haught, (2002), Ştiinţă şi religie, de la conflict la dialog, trad. din lb. engleză de Magda Stavinschi şi Doina Ionescu, Editura XXI: 

Eonul Dogmatic, Bucureşti, p. 274, ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/John_F__Haught_Stiinta_si_religie__De_la_conflict_la_dialog.pdf 

Temă de reflecţie:  
„Misiunea religiei nu este aceea de a se plasa alături de ştiinţă cu un set competitiv de «răspunsuri» la 

întrebările ştiinţifice, ci de a confirma credinţa omului de ştiinţă în coerenţa realităţii.” John Haught, Ştiinţă 

şi religie, de la conflict la dialog, p. 41. 

ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/John_F__Haught_Stiinta_si_religie__De_la_conflict_la_dialog.pdf
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Dialogul dintre ştiinţă şi religie: provocare 
pentru ora de Religie şi cale de realizare a 

unităţii cunoaşterii 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T2 

U1 S2 



Cuprinsul secvenței: 

1. Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului 
dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 
profesor, cât şi de către elevi; 

2. Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de 
Religie; 

3. Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-
religie. 



• Nivelul cunoştinţelor din domeniul ştiinţei > nivelul evoluţiei spirituale 
=> dezechilibru în ceea ce priveşte cunoaşterea. 

• Demersul ştiinţific neglijează, chiar ignoră formarea şi dezvoltarea 
moral-religioasă.  

• În dialogul ştiinţă-religie trebuie evitat dogmatismul exagerat ori 
experimentalismul steril. 

• Un autentic dialog ştiinţă-religie => reafirmarea rolului cosmic al 
omului, preot al întregii creaţii, obiect şi totodată subiect al 
providenţei divine, partener de dialog al lui Dumnezeu atât la nivel 
personal, cât şi prin creaţie.  

↔ va fructifica rezultatele ştiinţei şi va evidenţia raţionalitatea 
profundă a creaţiei => educabilul va înţelege mai bine poziţia sa în 
univers şi înalta slujire la care este chemat. 



APLICAŢII 

Brainstorming (15’) 

Indicaţi câteva dificultăţi de 

percepţie pe care le ridică 

dialogul ştiinţă-religie pentru 

profesor, respectiv pentru elevi. 

Propuneţi modalităţi de 

depăşire a acestor dificultăţi. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului 
dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 
profesor, cât şi de către elevi (10’); 

2. Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de 
Religie; 

3. Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-
religie. 



 Ştiinţa → demers raţional + instrumente (metode de 
investigaţie ştiinţifică, experimente şi măsurători, 
concepte teoretice bine definite) => pătrunde adâncul 
micro- şi macro-cosmosului, în adâncurile infinitului 
mic sau mare => nu poate epuiza însă cunoaşterea 
Universului fizic. 

 Religia → retragerea în sine a trăitorului + întoarcerea 
în totalitate spre Dumnezeu => intrarea acestuia în 
intimitatea realităţii duhovniceşti, duhovniceşti, 
unde se întâlneşte cu harul Duhului Sfânt => Îl 
poate cunoaşte şi experia pe Dumnezeu aşa cum 
este El cu adevărat şi poate trăi viaţă deplină în 
mijlocul creaţiei, împreună cu semenii. 

„Omul decade dacă nu aspiră necontenit spre mai sus.” Alexandru Mironescu 

TEORIE 



Profesorul de religie NU trebuie: 

- să se teamă de dialogul ştiinţă-religie 

- să îl accepte şi să şi-l însuşească doar 
pentru a se înscrie în tendinţele 
societăţii. 

=> Se cere foarte mult discernământ 
din partea profesorului (de orice 
disciplină, de ce nu?) → elevul se va 
raporta corect la implicaţiile acestui 
dialog. 

„Ştiinţa nu înlătură misterul omului şi al lumii, ci îl accentuează.”  

Părintele Dumitru Stăniloae 

TEORIE 



Max Planck:  relaţia dintre credinţă şi ştiinţă = complementaritate, care o 
fereşte atât de ispita concordismului, cât şi de aceea a antagonismului. 

Raportul dintre ştiinţă şi religie în istorie → formarea unei atitudini corecte 

1. Scientism 

2. Imperialism ştiinţific 

3. Autoritarism eclesiastic 

4. Teologia „ştiinţifică” 

5. Teologia celor două limbaje 

6. Teoria corespondenţei reciproce 

7. Teoria complementarităţii 

8. Pseudo-spiritualitatea „New Age” 

 

  

Cum văd eu 

dialogul 

ştiinţă-religie? 

TEORIE 



Ortodoxia = poziţie echilibrată  

→ recunoaşte rolul pozitiv al cercetării ştiinţifice (puterea de 
pătrundere a raţiunii oferă coerenţă şi sistematizează demersul 
de observare a creaţiei) 

TEORIE 

„Cunoaşterea aceasta a lumii înconjurătoare, cât şi a noastră înşine, este chiar 

mai mult decât o simplă «şansă» oferită nouă de a lua parte la un grandios proiect 

cosmic, este o raţiune de a fi, a omului ca o conştiinţă a lumii.”  

Pr. Constantin Galeriu 

→ afirmă valoarea harică a cunoaşterii religioase, superioară şi 

integratoare celei ştiinţifice (se îmbină cu vederea lui Dumnezeu). 
 

Cunoaşterea ştiinţifică + cunoaşterea religioasă = rezultatul unui demers 

personal de reflectare interioară a realităţii → amândouă conturează 

chipul legăturii dintre Dumnezeu (Care Se descoperă pe Sine) – şi om, care 

caută să Îl cunoască şi să intre în comuniune cu Creatorul său.  



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ care pot fi 

abordate din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

şi exemplificaţi demersul dumneavoastră pentru 

o anumită temă, astfel încât ştiinţa şi religia să fie 

corect reprezentate. 

Exerciţiu individual (15’) 

Cum se raportează profesorul de Religie la dialogul ştiinţă-religie? 

Constituie dialogul cu ştiinţa o provocare pentru profesor? Aduceţi 

argumente în acest sens. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului 
dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 
profesor, cât şi de către elevi; 

2. Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de 
Religie (10’); 

3. Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-
religie. 



DIALOGUL ŞTIINŢĂ - RELIGIE: 

- bine ancorat în tradiţia patristică; 

- o abordare nouă în cercetarea teologică de astăzi.  

Provocări:  

- discursul reducţionist şi defensiv la adresa ştiinţei → centrele de studii 
interdisciplinare → credibilitatea şi autenticitatea discursului; 

- rapiditatea schimbării în societatea cunoaşterii şi a descoperirilor 
ştiinţifice → documentare permanentă, în duhul Apologeticii ortodoxe → 
evitarea relativismului şi sincretismului; 

- arhitectura  curriculară → profundă reformă structurală → profesorul 
de Religie = promotor şi participant sincer la dialogul ştiinţă-religie. 

„Domnul în parte e absent, în parte e de faţă. E absent pentru privirea faţă către faţă; 

e de faţă pentru privirea în oglindă şi ghicitură.” Sfântul Maxim Mărturisitorul 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu individual (30’) 
Citiţi următoarea parabolă: Parabola grădinarului invizibil (John Wisdom) 

„Doi oameni se întorc în grădina lor pe care o neglijaseră multă vreme şi descoperă, printre 

buruieni, că o parte din vechile plante răsădite erau încă nemaipomenit de viguroase. Unul 

dintre ei îi spune celuilalt: «Trebuie să fi fost un grădinar, care a venit mereu aici şi a plivit, 

înlăturând ierburile rele.» Celălalt nu este de acord şi între cei doi are loc o dispută. Pentru a 

lămuri lucrurile, cei doi îşi aşază corturile în grădină şi stau de veghe, fără a zări însă vreun 

grădinar. 

Primul dintre ei, credinciosul, se întreabă dacă nu cumva este vorba despre un grădinar 

invizibil, aşa că se apucă amândoi să cutreiere grădina însoţiţi de câini de vânătoare, care nu 

adulmecă însă nici o urmă. Cu toate acestea, credinciosul nu renunţă la ideea sa şi insistă că 

grădinarul este invizibil şi, în plus, nu are nici un miros şi nici nu face vreun zgomot. 

Tovarăşul lui este sceptic şi îl întreabă în ce fel aşa-zisul grădinar invizibil, ascuns şi 

nedetectabil este diferit de un grădinar imaginar sau, până la urmă, de nici un fel de grădinar.” 

Transpuneţi parabola în plan spiritual, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie. Ce 

interpretare aţi da simbolurilor (omul credincios, omul sceptic, grădinarul, grădina)? Cum 

puteţi valorifica această parabolă la ora de Religie? 



Cuprinsul secvenței: 

1. Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului 
dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 
profesor, cât şi de către elevi; 

2. Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de 
Religie; 

3. Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-
religie (10’). 



REALIZAREA UNITĂŢII CUNOAŞTERII prin dialogul ştiinţă-religie: 

Cercetarea ştiinţifică → explicaţii suficient de consistente, în termeni 
cauzali, cantitativi şi funcţionali, despre dinamica lumii sau alcătuirea 
lucrurilor ei. 

Ştiinţa NU se poate erija în depozitara adevărului → explorarea 
micro- şi macro-cosmosului nu poate depăşi stadiul de experiment.  

Experimentul ştiinţific = o strategie preliminară + o anumită grilă de 
lectură stabilită de echipa de cercetare  => datele sunt interpretate în 
parametrii consideraţi semnificativi pentru o maximă obiectivitate → 
punctul de plecare spre o nouă cercetare.  

TEORIE 

Nu poţi să cercetezi ceea ce nu ştii ori nu ţi-ai propus să cercetezi. 



REALIZAREA UNITĂŢII CUNOAŞTERII prin dialogul ştiinţă-religie: 

Cunoaşterea furnizată de religie → se petrece în cămara inimii, 
„laboratorul” vieţii lăuntrice => prin Duhul Sfânt are loc o transfigurare 
a capacităţilor naturale de înţelegere → teologul contemplă doxologic 
descrierea cantitativă şi predictivă a omului de ştiinţă.  

Contemplaţia îl fereşte pe teolog de risipirea interioară la care poate 
conduce fragmentarea la infinit şi diversitatea nedeterminată de 
cunoştinţe. 

Rugăciunea unifică întreaga fiinţă umană prin puterea lui Dumnezeu. 
TEORIE 

„Cuvântul cunoaştere nu desemnează aici o asimilare intelectuală 

abstractă, o înţelegere raţională, ci intrarea în sfera existenţei 

divine.” Sfântul Siluan Athonitul 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Analizaţi dialogul ştiinţă-religie din perspectivă comparativă şi 

metaforică cu surorile Marta şi Maria (Luca 10, 38-42) şi aduceţi 

argumente pentru care dialogul poate fi o cale de realizare a unităţii 

cunoaşterii. 

„Misiunea religiei nu este aceea de a se plasa alături de ştiinţă 
cu un set competitiv de «răspunsuri» la întrebările ştiinţifice, ci 
de a confirma credinţa omului de ştiinţă în coerenţa realităţii.” 

John Haught, Ştiinţă şi religie, de la conflict la dialog, p. 41. 



DIALOGUL ŞTIINŢĂ-RELIGIE ŞI UNITĂTEA CUNOAŞTERII 

Cercetarea ştiinţifică = mijloc de realizare şi instrument al cunoaşterii, şi 
nu scopul suprem al vieţii,  

Idealul uman = deschiderea spre harul dumnezeiesc 

Unitatea cunoaşterii → accesibilă omului ce şi-a ascuţit simţurile, s-a 
eliberat de patimi şi şi-a curăţit inima prin rugăciune pentru a-L vedea 
pe Dumnezeu. 

John Haught: „Atât ştiinţa, cât şi religia, decurg, în final, din aceeaşi 

dragoste «radicală» pentru adevăr, care se află în centrul existenţei 

noastre. În consecinţă, datorită originii lor comune, constând în această 

preocupare fundamentală pentru adevăr, nu le putem permite să 

meargă pe căi separate.” 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S2 (faţă în faţă) 

Dialogul dintre ştiinţă şi religie: provocare pentru ora de Religie şi cale de realizare a unităţii 

cunoaşterii 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 

profesor, cât şi de către elevi; 

 Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica riscurile pe care le poate implica integrarea în predarea Religiei a dialogului dintre ştiinţă şi 

religie; 

- Veți analiza oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de dialogul ştiinţă-

religie; 

- Veţi valorifica dialogul dintre ştiinţă şi religie în vederea realizării unităţii cunoaşterii; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, integrare, provocare educaţională, unitatea cunoaşterii; 
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Aplicaţia 1 (15 minute) 

Indicaţi câteva dificultăţi de percepţie pe care le ridică dialogul ştiinţă-religie pentru profesor, respectiv pentru 

elevi. Propuneţi modalităţi de depăşire a acestor dificultăţi. 
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Aplicaţia 2 (15 minute) 

Identificaţi conţinuturi de învăţământ care pot fi abordate din perspectiva dialogului ştiinţă-religie şi 

exemplificaţi demersul dumneavoastră pentru o anumită temă, astfel încât ştiinţa şi religia să fie corect reprezentate. 

 

 

 

 

 

 

  

Temă de reflecţie:  

„Cunoaşterea aceasta a lumii înconjurătoare, cât şi a noastră înşine, este chiar mai mult decât o simplă 

«şansă» oferită nouă de a lua parte la un grandios proiect cosmic, este o raţiune de a fi, a omului ca o 

conştiinţă a lumii.” Pr. Constantin Galeriu 
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Aplicaţia 3 (15 minute) 

Cum se raportează profesorul de Religie la dialogul ştiinţă-religie? Constituie dialogul cu ştiinţa o provocare 

pentru profesor? Aduceţi argumente în acest sens. 
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SECVENȚĂ P1_T2_U1_S2 (faţă în faţă) 

Aplicaţia 4 (30 minute) 

Citiţi următoarea parabolă: 

Parabola grădinarului invizibil (John Wisdom) 

„Doi oameni se întorc în grădina lor pe care o neglijaseră multă vreme şi descoperă, printre buruieni, că o parte 

din vechile plante răsădite erau încă nemaipomenit de viguroase. Unul dintre ei îi spune celuilalt: «Trebuie să fi fost un 

grădinar, care a venit mereu aici şi a plivit, înlăturând ierburile rele.» Celălalt nu este de acord şi între cei doi are loc o 

dispută. Pentru a lămuri lucrurile, cei doi îşi aşază corturile în grădină şi stau de veghe, fără a zări însă vreun grădinar. 

Primul dintre ei, credinciosul, se întreabă dacă nu cumva este vorba despre un grădinar invizibil, aşa că se 

apucă amândoi să cutreiere grădina însoţiţi de câini de vânătoare, care nu adulmecă însă nici o urmă. Cu toate acestea, 

credinciosul nu renunţă la ideea sa şi insistă că grădinarul este invizibil şi, în plus, nu are nici un miros şi nici nu face 

vreun zgomot. Tovarăşul lui este sceptic şi îl întreabă în ce fel aşa-zisul grădinar invizibil, ascuns şi nedetectabil este 

diferit de un grădinar imaginar sau, până la urmă, de nici un fel de grădinar.” 

 

Transpuneţi parabola în plan spiritual, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie. Ce interpretare aţi da 

simbolurilor (omul credincios, omul sceptic, grădinarul, grădina)? Cum puteţi valorifica această parabolă la ora de 

Religie? 
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Indicaţii pentru formator: 

Pentru a dirija discuţia, iată interpretarea pr. prof. dr. Gheorghe Popa
1
:  

„Transpunând parabola aceasta pe plan spiritual, am putea asemăna grădina cu orizontul cunoaşterii umane. În 

acest caz, primul explorator ar fi teologul care, exprimându-şi uimirea în faţa frumuseţilor lumii, ar exclama: există cu 

siguranţă un Grădinar! În relaţia dialectică dintre veşnicie şi timp, dintre infinit şi finit, eu nu pot crede că, înainte de 

apariţia primului gând uman, gândirea era inexistentă în univers; eu nu pot să cred că raţiunea sau logosul este o 

realitate ce a plecat de la un zero intelectual (pentru că zeroul ontologic este imposibil de cugetat), că ea a izvorât odată 

cu omul într-un univers iraţional. Cum este posibil ca prima întrebare pe care omul a lansat-o în lume, fascinat de 

imensitatea mării sau de bolta înstelată, să fie prima manifestare a unui logos creator în Univers? Se poate ca înaintea 

omului să nu se fi auzit nici o întrebare şi poate că el a fost chemat să lanseze primele întrebări în lume, dar, înainte de 

marile îndoieli, existau în univers marile certitudini. 

Al doilea explorator ar fi, în grădina cunoaşterii, omul de ştiinţă, care se preocupă permanent de observarea 

tuturor părţilor grădinii, împărţind-o în mai multe zone şi aşezând - intenţionat sau nu - între paranteze problema 

existenţei Grădinarului, a Logosului creator. 

Cei doi exploratori pot totuşi să locuiască împreună fără a intra într-un conflict, pentru că amândoi se află în 

aceeaşi situaţie existenţială: în mijlocul grădinii terestre ei strigă: Mai este cineva aici? Există un sens şi o semnificaţie 

ultimă a grădinii? Conştienţi de această situaţie umană fundamentală, care le este comună, ei vor fi obligaţi să facă o 

legătură constantă între obiectivitatea ştiinţifică şi subiectivitatea lor existenţială, iar acest lucru ar constitui un câştig 

pentru amândoi. Teologul n-ar încerca să-şi impună fanatic răspunsurile sale, iar omul de ştiinţă şi-ar da seama că o 

specializare neancorată într-o viziune de ansamblu asupra cunoaşterii reprezintă un pericol chiar pentru Ştiinţă, 

deoarece aceasta devine o ştiinţă formală, stăpânită de mania experimentelor, cu o finalitate care scapă cercetătorilor 

înşişi.” 

 

 

  

                                           
1 Pr. prof. dr. Gheorghe Popa, Dialogul disciplinelor în spaţiul academic, (2011), în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 6 august 2011, 

http://ziarullumina.ro/dialogul-disciplinelor-in-spaiul-academic-6893.html 

http://ziarullumina.ro/dialogul-disciplinelor-in-spaiul-academic-6893.html
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Aplicaţia 5 (15 minute) 

Analizaţi dialogul ştiinţă-religie din perspectivă comparativă şi metaforică cu surorile Marta şi Maria (Luca 10, 

38-42) şi aduceţi argumente pentru care dialogul poate fi o cale de realizare a unităţii cunoaşterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 8/8 
 

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 

 

Indicaţii pentru formator: 

Relaţia dintre ştiinţă şi religie, între cele două domenii ale cunoaşterii, îşi are un corespondent metoforic în 

relaţia surorilor Marta şi Maria. În timp ce Maria Îl asculta pe Iisus,la prezent, fără să facă altceva, Marta „se silea cu 

multă slujire” (Luca 10, 40) urmând să-L întâlnească mai târziu pe Iisus. Prin corespondenţă, religia este preocupată de 

primirea cuvântului lui Dumnezeu în mod direct prin revelaţie şi Îl experiază aşadar pe Dumnezeu în mod direct, în 

timp ce ştiinţa se sileşte să-I slujească lui Dumnezeu prin studierea materiei. Maria, ascultând predica Mântuitorului, 

ştie că este Dumnezeu şi ştie şi cum este Dumnezeu; în schimb Marta, care nu participă la predică, mintea fiindu-i 

îndreptată spre alte preocupări, ştie că există Dumnezeu, dar nu ştie cum este El şi ce vrea El. Relaţia dintre Marta şi 

Maria reflectă diferenţa dintre revelaţia supranaturală (care ne prezintă un Dumnezeu personal), şi revelaţia naturală, 

care ne spune numai că este Dumnezeu, dar nu şi cum este El. La Maria efortul de a asculta este unul spiritual, iar între 

ea şi Iisus nu este „graniţă”, pe când la Marta efortul este unul material şi cele pentru care „se silea” constituie o graniţă 

între ea şi Dumnezeu. Prin corespondenţă, efortul religiei, care şi-a ales partea cea bună ce „nu se va lua de la ea”, este 

spiritual, iar cel al ştiinţei este unul material. Nu lipsit de importanţă este faptul că Marta cere de la Domnul ajutorul 

Mariei (în vederea pregătirii celor materiale), dar Maria nu cere ajutorul Martei (în ascultarea şi înţelegerea cuvântului 

lui Dumnezeu). Extrapolând, ştiinţa trebuie să ceară ajutorul religiei (de care are nevoie) în interpretarea fenomenului 

material, însă religia, permanent ascultătoare de Dumnezeu, nu are nevoie de nici un ajutor din partea ştiinţei în 

receptarea şi înţelegerea dogmelor revelate. Din acest motiv, cele două surori se completează reciproc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 1- (T2_U1_S2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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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 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
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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 
 

 
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S2 (faţă în faţă) 

Dialogul dintre ştiinţă şi religie: provocare pentru ora de Religie şi cale de realizare a unităţii 

cunoaşterii 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Necesitatea clarificării modului de receptare a dialogului dintre ştiinţă şi religie la ora de Religie, atât de către 

profesor, cât şi de către elevi; 

 Dialogul ştiinţă-religie, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Realizarea unităţii cunoaşterii prin dialogul ştiinţă-religie; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veți identifica riscurile pe care le poate implica integrarea în predarea Religiei a dialogului dintre ştiinţă şi 

religie; 

 Veți analiza oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie; 

 Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de dialogul ştiinţă-

religie; 

 Veţi valorifica dialogul dintre ştiinţă şi religie în vederea realizării unităţii cunoaşterii; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogul ştiinţă-religie, integrare, provocare educaţională, unitatea cunoaşterii; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (50 min) Joc de rol Improvizați un scurt scenariu prin intermediul căruia să 

prezentați apariția vieții pe pământ. 

    Formatorul prezintă timp de 5 minute modul de desfășurare a activității, împarte cursanții în două 

grupe: o grupă este formată din oameni de știință, iar cealaltă grupă din teologi, le dă sarcina de 

lucru, respectiv să argumenteze apariția vieții pe pământ. Timp de 20 minute fiecare grupă își 

formulează argumentele, fixându-le în scris pe o coală de hârtie. 

 Formatorul va avea rolul de mediator între cele două grupe.  

Concluzii vor fi prezentate de fiecare grupă în parte, urmând dezbateri asupra temei, punctându-se 

ideile pertinente. 

 

 

Aplicația nr. 2 (40 minute)- Analiză SWOT – Tema: Dialogul dintre știință și religie, provocare 

pentru profesorul de religie” (Obs. Poate fi aplicată la clasa a XII-a) 

    Formatorul prezintă cursanților tema pe care trebuie să o dezbată inițial individual, prin notarea 

ideilor pe o fișă de lucru, apoi în comun, după ce vor discuta părerile personale, vor nota concluziile 

la care au ajuns împreună, pe tablă (în tabel)  și în fișele personale. 

 

 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                        Nume și prenume: Filip Daniela                               
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S2 (faţă în faţă) 

Modele de predare apologetică a cosmogoniei biblice în contextul teoriilor cosmogonice actuale 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea cosmologiei; 

 Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ teoriile cosmogonice actuale; 

- Veți identifica oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie în ceea ce priveşte 

cosmologia; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de cosmologia 

ştiinţifică; 

- Veţi valorifica predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, teorii cosmogonice, cosmologie biblică, predare apologetică; 
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Oferă dialogul ştiinţă-

religie răspunsul cel mai 

complet la necunoscutele 

cosmologiei? 

 

Introducere 

Pentru a atinge idealul unei educaţii complete, sistemul de învăţământ românesc încearcă să se alinieze 

tendinţelor moderne în educaţie, subliniind necesitatea unei relaţii complementare între discipline în detrimentul 

accentuării doar a unora dintre ele. Abordarea interdisciplinară facilitează adâncirea conexiunilor reale existente între 

disciplinele de studiu şi reprezintă astăzi noua 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 bogată 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 (5 minute) 

Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea cosmologiei 

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

Şi nu ucid  

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 

în calea mea 

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.” (Lucian Blaga) 

 

Încă din antichitate oamenii au fost preocupaţi de studierea cosmosului, a universului ordonat, încercând să-şi 

explice existenţa lui, legile după care funcţionează, materia din care este alcătuit. După secole de cercetări şi dezbateri, 

putem spune că s-a ajuns la un oarecare consens, universul fiind definit ca ceea ce există în mod fizic, întreaga lume 

înconjurătoare, care se află în permanentă mişcare şi transformare, este nemărginit spaţial şi temporal şi cuprinde toate 

forţele, toate legile fizicii şi constantele acesteia care le guvernează, toate materiile şi alte forme de energie şi radiaţie. 

Alături de cercetătorii provenind din sfera ştiinţei, Părinţii şi Scriitorii Bisericeşti şi-au adus cu prisosinţă contribuţia la 

înţelegerea lumii în care trăim, Sfântul Atanasie cel Mare, Teofil al Antiohiei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie 

de Nyssa şi Sfântul Maxim Mărturisitorul constituind doar câteva exemple în acest sens. În vremurile mai noi, opera 

Părintelui Dumitru Stăniloae oferă o perspectivă cuprinzătoare, temeinic ancorată în Tradiţia patristică, asupra teologiei 

creaţiei, ce subliniază reciprocitatea în plan fiinţial dintre natural şi supranatural, între cosmos şi istorie. El consideră că 

teologia trebuie să fie deschisă, pentru a cuprinde atât umanitatea, cât şi cosmosul, întrucât teologia trebuie să ia în 

calcul şi aspiraţiile întregii omeniri, şi rezultatele ştiinţei şi tehnicii moderne. 

Este interesant de amintit faptul că toate ipotezele cosmologice, ca şi teoriile valide pe care ele se sprijină, 

relevă unitatea lumii fizice şi frumuseţea descrierilor matematice, dar şi compatibilitatea remarcabilă dintre teoriile 

matematice şi realitate, încercând să răspundă foamei existenţiale de sens. Paul Ricoeur scria, în anii '60, că dincolo de 

toate întrebările existenţei „se ridică problema sensului şi a nonsensului. (...). Oamenilor le lipseşte dreptatea, desigur, le 
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Cum pot contribui la 

înţelegerea corectă a 

Creaţiei de către elevii 

mei? 

lipseşte cu siguranţă dragostea (...) şi mai mult semnificaţia”
1
. Aceste întrebări şi nelinişti ale omului se pot înţelege în 

lumina unui plan mai înalt, planul spiritual al vieţii. Semnificaţia lumii şi a omului nu pot fi găsite decât în relaţie cu 

Dumnezeu, Creatorul lor. Din acest motiv, teoriile ştiinţifice sunt interpretate în cheie teologică drept metafore ce 

exprimă, deopotrivă, „dorinţa umană de a cunoaşte universul” şi „limitele raţionalităţii ştiinţifice”, dar care nu permit 

decât o vedere „prin ghicitură”, ce nu elucidează taina „ca realitate fundamentală a existenţei”.
2
 

Integrarea unui autentic dialog ştiinţă-religie în predarea cosmologiei la ora de Religie are aşadar drept scop 

orientarea elevilor spre înţelegerea integratoare a Creaţiei, a fiinţei lumii şi a raţiunilor ei, spre evidenţierea măreţiei, 

înţelepciunii, milostivirii şi providenţei lui Dumnezeu. Prezentând cosmologia prin prisma celor două modele de 

abordare, elevii pot ajunge la acea lecturare a lumii ca primă Scriptură a lui Dumnezeu, „scrisă cu lucruri sensibile, din 

care omul poate desluşi darurile Creatorului, bunătatea şi înţelepciunea Lui, precum şi îndemnurile sădite de El în ea 

pentru creşterea lui duhovnicească”
3
. Predată astfel, cosmologia îi descoperă elevului, şi nu numai lui, o lume 

abundentă în armonii şi forme complexe de ordine, pe care omul, sesizându-le şi trecându-le prin filtrul raţiunii sale, le 

percepe ca trepte în urcuşul duhovnicesc spre unirea cu Dumnezeu. 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru profesorul de Religie 

„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 cunoaşterii prin armonie. A fost Hristos om şi totuşi a închipuit în lut 

desăvârşirea”. 

(Pr. Gheorghe Noveanu, Geneza mântuirii noastre) 

 

Cosmologia contemporană reprezintă o interfaţă pentru un dialog onest cu religia, deoarece afirmă un început 

şi un sens al universului şi îşi conştientizează limitele în explicitarea lor
4
, motiv pentru care frecvent s-a încercat 

punerea în acord a diferitelor teorii cosmogonice.  

Explorarea cosmologică s-a extins şi s-a diversificat foarte mult, astfel 

încât astăzi sunt propuse numeroase modele cosmogonice care încearcă să 

cuprindă, într-un singur contur, multitudinea de teorii şi date observaţionale 

noi, în ideea de a realiza o singură descriere coerentă. Şi o simplă trecere în revistă a 

acestora ne demonstrează ce multe chipuri şi reprezentări a primit universul şi lumea în centrul cărora 

                                           
1 Thomas de Koninck, (2001), Noua ignoranţă şi problema culturii, Editura Amarcord, Timişoara, p. 11, apud. Diac. Sorin Mihalache, Anatomia 

lumii sensibile şi foamea existenţială de sens, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 3 octombrie 2010, http://ziarullumina.ro/anatomia-lumii-

sensibile-si-foamea-existeniala-de-sens-20351.html 
2 Diac. Sorin Mihalache, (2010), Anatomia lumii sensibile... 
3 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, p. 131. 
4 Adrian Lemeni, (2004), Sensul eshatologic al creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti, p. 467. 

http://ziarullumina.ro/anatomia-lumii-sensibile-si-foamea-existeniala-de-sens-20351.html
http://ziarullumina.ro/anatomia-lumii-sensibile-si-foamea-existeniala-de-sens-20351.html
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se află omul. De aici şi provocarea adresată profesorului de Religie, de a ţine pasul în această strădanie temerară de a 

dezvălui „cartea de identitate a cosmosului”, de a explica originea şi de a puncta finalităţile lui. Provocarea creşte în 

dificultate în momentul traducerii la nivelul particularităţilor de vârstă ale elevilor a acestei imense cantităţi 

informaţionale, în duhul Apologeticii ortodoxe.
5
 

Cele mai vehiculate teoriile cosmogonice actuale sunt: 

1. Modelul Big Bang; 

2. Creaţia ex nihilo; 

3. Teoria evoluţiei şi derivatele ei – evoluţionismul în diferite abordări; 

4. Progresivitatea creaţiei şi expresia ideologizată a teologiei creaţiei – creaţionismul; 

5. Modelul Intelligent Design; 

6. Adecvarea dintre om şi lume. 

Aceste teorii cosmogonice reprezintă abordări din unghiuri diferite ale cosmologiei, astfel încât ele nu trebuie 

afirmate nici de pe poziţii antagonice, polemizatoare, nici de pe poziţii de compromis sau concordism. Teoriile 

cosmogonice ştiinţifice sunt puse alături de teoriile cosmogonice teologice, fără a exista neapărat ideea unui răspuns sau 

fără a fi puse în concurenţă. De fapt, religia şi ştiinţa sunt domenii cu acoperire antropologică. Pe de o parte, viaţa 

spirituală este constitutivă omului, prin înrudirea sa cu Dumnezeu, şi există chiar o chemare universală spre viaţa 

spirituală, prezentă în toate religiile lumii, nu doar în cea creştină. Pe de altă parte, explorarea lumii, dorinţa de a 

cunoaşte este tot atât de veche ca şi omul, care, în referatul biblic, este chemat să studieze vieţuitoarele şi să le dea nume 

precum va voi. Căderea este cea care schimbă modul de raportare a omului la cunoaştere, omul percepându-se din acest 

moment exterior lumii pe care o vede ca un depozit de resurse aflate la discreţia lui. Prin reuşitele sale, ştiinţa îl poate 

elibera pe om de raportarea doar la sine, îi poate dezmărgini raţiunea; în acelaşi timp, paradoxul, complementaritatea 

sau incomprehensibilitatea pregătesc mintea pentru tainele credinţei. Astfel, ştiinţa şi teologia sunt deschise reciproc 

una spre cealaltă. Provocările ştiinţei trebuie privite din perspectiva creştină, care afirmă şi demnitatea persoanei umane, 

şi valoarea vieţii, şi felul în care omul se poate raporta la Creaţie. Doar astfel lumea devine pentru om o scară prin care 

se poate urca spre Dumnezeu, luând în urcuşul lui şi lumea, care se sfinţeşte pe măsură ce Dumnezeu îl sfinţeşte pe om.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Diac. Sorin Mihalache, (2010), Anatomia lumii sensibile... 
6 Diac. Sorin Mihalache, (2009), interviu, în Nicolae Pascal, Teologia ortodoxă valorizează strădaniile omului, în săptămânalul „Lumina de 

Duminică”, 16 august 2009, http://ziarullumina.ro/teologia-ortodoxa-valorizeaza-stradaniile-omului-40746.html 

http://ziarullumina.ro/teologia-ortodoxa-valorizeaza-stradaniile-omului-40746.html
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„Dacă ţi se pare că poate fi 

adevărat ceva din cele spuse, 

atunci mută-ţi admiraţia spre 

Dumnezeu, Care le-a rânduit aşa 

pe acestea! Că nu se micşorează 

admiraţia pentru lucrurile măreţe 

din natură, dacă se descoperă 

chipul în care Dumnezeu le-a 

făcut. Iar dacă nu le socoteşti 

adevărate, simpla ta credinţă să-ţi 

fie mai puternică decât 

argumentele logice.“ (Sfântul 

Vasile cel Mare, Omilii la 

Hexaemeron, omil. I, X, pp. 81-82) 

Temă de reflecţie: 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie 

„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.” (Părintele Dumitru Stăniloae) 

 

„Apologia Ortodoxă este o afirmare mărturisitoare a Dumnezeului celui Viu lucrător în istorie adresată celor 

care nu Îl cunosc încă”
7
, folosind „cărămizile” conceptuale ale culturii din care face parte pentru a mijloci înţelegerea 

dumnezeiască ce transfigurează conştiinţe şi vieţi. Deşi apologia îşi construieşte demersul afirmativ ca un act de 

credinţă, ea face apel la orice element, fie el ştiinţific, filosofic, estetic, metafizic, cultural, pentru a edifica şi a oferi 

temeiuri celor interesaţi să descopere Adevărul. Apologia nu este încorsetată în raţionalizarea excesivă a credinţei, ci se 

foloseşte de argumentele raţionale şi ştiinţifice, adaptându-se modernităţii, fără a se rezuma la acestea. De fapt, apologia 

ortodoxă este un act de mărturisire, de manifestare a unei mărturii cu vocaţia de a dezmărgini raţiunea interlocutorului şi 

a o deschide spre întâlnirea cu raţionalităţile specifice credinţei.  

Din perspectivă ortodoxă, nimic din ceea ce este creat de 

Dumnezeu nu este irelevant, Creaţia fiind prima Scriptură prin care 

Dumnezeu ne-a vorbit, şi ne vorbeşte, într-un limbaj simbolic, perceptibil 

cu simţurile şi „descifrabil“ cu mintea. Lectura Creaţiei este un exerciţiu 

contemplativ, ce poate curăţi simţurile de dorirea pătimaşă şi mintea de 

                                           
7 Adrian Lemeni (coord.), (2014), p. 41 ş.u. 

„Big Bang-ul cere o explicaţie divină. El ne 
conduce la concluzia că natura are un 

început clar definit. Eu nu pot pricepe cum 
s-ar fi putut crea natura de la sine. Doar o 
forţă supranaturală din afara spaţiului şi a 

timpului ar fi putut să izbutească aici.” 
 (Francis Collins) 

„Pentru tradiţia iudeo-creştină, primele 
cuvinte ale Genezei (...) sunt perfect 

compatibile cu Big Bang-ul.”  

(Francis Collins) 
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limitările raţiunii, universul devenind astfel o şcoală a edificării.
8
 De aceea, cosmologia biblică predată la ora de Religie 

trebuie să depăşească îngustimea creaţionismului fundamentalist şi să fie îmbogăţită cu valenţe apologetice. 

Predarea apologetică a cosmologiei biblice ne fereşte şi de lectura superficială a naturii, doar din perspectiva a 

ceea ce este observabil, cuantificabil şi matematizabil în ea, spre care înclină o abordare exclusiv ştiinţifică. Mai mult, 

tehnica şi profesionalizarea excesivă tehnicizează raporturile noastre cu lumea şi cu semenii (Gadamer) şi încurajează 

proliferarea formelor de confort şi felul cum ele alienează persoana, satisfăcând nevoia lui de transcendent prin 

consumul fără limite (Baudillard).
9
 Din acest motiv, predarea apolegetică trebuie însoţită cu trăirea lui Dumnezeu în 

taina persoanei, în intimitatea fiinţei noastre, astfel încât exercitarea raţiunii, prin cunoaştere, să fie potenţial 

deschizătoare către realităţile creştine. 

Programa şcolară actuală pentru disciplina Religie nu este foarte ofertantă pentru predarea cosmologiei biblice. 

La nivel gimnazial sunt prevăzute explicit două teme legate (la clasa a V-a: Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni 

şi la clasa a VII-a: Crearea lumii), iar acestora li se pot adăuga alte două teme, tot la clasa a VII-a: Dumnezeu Se 

descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume. În ceea ce 

priveşte nivelul liceal, în urma revizuirii programei, singura temă la care se pot aborda pe larg teoriile cosmogonice 

actuale este la clasa a XII-a: Dialogul între credinţă şi ştiinţă; prin extrapolare, cosmologia biblică mai poate fi tratată şi 

în cadrul altor teme, cum ar fi la clasa a IX-a: Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu, respectiv la clasa a XI-

a: Descoperirea lui Dumnezeu, Lucrarea Sfântului Duh în lume şi Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină). 

Aceste teme pot fi predate fie doar de profesorul de Religie, fie în echipă cu profesori de alte specialităţi (biologie, 

fizică, chimie, geografie), – în cadrul unor ore interdisciplinare, atât cât o permit programele şcolare, sau în cadrul 

orelor la dispoziţia profesorului –, pentru a oferi elevilor o viziune integratoare şi edificatoare asupra omului şi 

Universului ce funcţionează după niste legi perfect coerente. 

 

 

  

                                           
8 Diac. Sorin Mihalache, Teologia ortodoxă valorizează strădaniile omului... 
9 Ibidem. 
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Modele de predare apologetică a cosmogoniei 
biblice în contextul teoriilor cosmogonice 

actuale 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T2 

U2 S2 



Cuprinsul secvenței: 

1. Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea 
cosmologiei; 

2. Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru 
profesorul de Religie; 

3. Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de 
Religie. 



• Alinierea sistemului de învăţământ românesc la tendinţele moderne în 
educaţie ↔ necesitatea unei relaţii complementare între discipline.  

• Abordarea interdisciplinară => adâncirea conexiunilor reale 
existente între disciplinele de studiu  

• Deschiderea interdisciplinară = premisă pentru selectarea, 
organizarea şi structurarea conţinuturilor.  

• Profesorul de Religie ↔ o bună pregătire de specialitate, o bogată 
cultură generală şi deschidere spre nou  

 va stimula gândirea critică şi reflectivă a elevilor; 

 nu va transmite doar cunoştinţe, ci va forma comportamente 
morale, bine ancorate în cunoaşterea lui Dumnezeu, capabile să 
răspundă provocărilor lumii contemporane. 



APLICAŢII 

Brainstorming (5’) 

Vă rog să scrieţi pe câte o foaie 

de post-it câte un cuvânt/o 

expresie pe care îl(o) asociaţi cu 

termenul de cosmologie şi să 

o lipiţi pe crengile copacului, ca 

şi cum ar fi frunze.  

 

Aria de semnificaţii trebuie să 

fie cât mai extinsă!!! 



Cuprinsul secvenței: 

1. Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea 
cosmologiei (5’); 

2. Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru 
profesorul de Religie; 

3. Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de 
Religie. 



 Studierea cosmosului, a universului ordonat → preocupare a 
omului încă din Antichitate  

 Universul = ceea ce există în mod fizic în jurul nostru; 

→ se află în permanentă mişcare şi transformare; 

→ este nemărginit spaţial şi temporal; 

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/Şi nu ucid/cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/ 

în calea mea/în flori, în ochi, pe buze ori morminte.” Lucian Blaga 

TEORIE 
→ cuprinde toate forţele, toate legile fizicii şi 

constantele acesteia care le guvernează, toate materiile şi 

alte forme de energie şi radiaţie. 

Sfinţii Părinţi => contribuţii importante pentru înţelegerea lumii  



 Pr. Dumitru Stăniloae = o perspectivă cuprinzătoare, temeinic 
ancorată în Tradiţia patristică, asupra teologiei creaţiei  

 => subliniază reciprocitatea în plan fiinţial dintre natural şi 
supranatural, între cosmos şi istorie.  

 => teologia trebuie să fie deschisă, pentru a cuprinde atât 
umanitatea, cât şi cosmosul. 

 Ipotezele cosmologice relevă: 

→ unitatea lumii fizice şi frumuseţea descrierilor matematice, 

→ compatibilitatea remarcabilă dintre teoriile matematice şi realitate 

 Foamea existenţială de sens a omului!!! 

TEORIE 

„Se ridică problema sensului şi a nonsensului. (...). Oamenilor le lipseşte dreptatea, 

desigur, le lipseşte cu siguranţă dragostea (...) şi mai mult semnificaţia.” Paul Ricoeur 



 Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea cosmologiei  

=> orientarea elevilor spre înţelegerea integratoare a Creaţiei, a fiinţei 
lumii şi a raţiunilor ei, spre evidenţierea măreţiei, înţelepciunii, milostivirii 
şi providenţei lui Dumnezeu.  

 Cosmologia → prisma celor două modele de abordare => elevii pot 
lectura lumea = primă Scriptură a lui Dumnezeu  

TEORIE 
 Lumea → abundentă în armonii şi 

forme complexe de ordine => omul 
le sesisează şi trece prin filtrul raţiunii 
sale => le percepe ca trepte în 
urcuşul duhovnicesc spre unirea cu 
Dumnezeu. 



APLICAŢII 

Metoda Ceasurilor (35’) 

Pe o coala de hârtie notaţi 4 ore diferite (de ex. 9, 10, 11 si 12). Pentru 

fiecare oră stabiliţi-vă câte o întâlnire cu unul dintre colegi  

(Atenţie! Stabilirea întâlnirilor se va face prin consultare, astfel încât să 

fie reciproce!).  

Fiecare participant se întâlneşte cu persoana programată pentru ora 9, 

apoi pentru 10, 11, 12. Fiecare întâlnire va dura 5 minute şi va avea o 

temă de dezbatere.  

Fiecare cursant îşi va nota pe o foaie 

rezultatele comune la care s-a ajuns în 

cadrul fiecărei întâlniri (aşadar, se va 

consemna la dublu). 



APLICAŢII 

Metoda Ceasurilor (35’) 

Teme de dezbatere: 

Ora 9: Ce afirmă ştiinţa despre apariţia lumii? 

Ora 10: Ce afirmă religia despre apariţia lumii? 

Ora 11: Există compatibilitate între cele două moduri de abordare? 

Ora 12: Ce dificultăţi ridică suprapunerea celor două moduri de 

abordare? 

 

La a cincea întâlnire, se vor colecta toate opiniile rezultate în cadrul 

întâlnirilor, formulând un răspuns comun pentru una dintre cele 4 

întrebări pe o foaie de flipchart (timp de lucru – 5 minute).  

 

Timp de 3 minute, fiecare grupă va prezenta răspunsul formulat. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea 
cosmologiei; 

2. Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru 
profesorul de Religie (15’); 

3. Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de 
Religie. 



Cosmologia contemporană = o interfaţă pentru un dialog onest cu religia 
=> afirmă un început şi un sens al universului , 

=> îşi conştientizează limitele în explicitarea lor → tendinţa de a pune în 
acord diferitele teorii cosmogonice. 

Numeroasele modele cosmogonice → multitudinea de teorii şi date 
observaţionale noi → o singură descriere coerentă.  

„Lucrul cel mai de neînţeles din lume este că lumea poate fi înţeleasă.” Albert Einstein 

TEORIE Profesorul de Religie => provocarea:  

- de a ţine pasul în efortul de a dezvălui „cartea 
de identitate a cosmosului” 

- de a traduce la nivelul particularităţilor de vârstă 
ale elevilor o imensă cantitate informaţională, 
în duhul Apologeticii ortodoxe. 

Cum pot contribui 

la înţelegerea 

corectă a Creaţiei 

de către elevii 

mei? 



Cele mai vehiculate teorii cosmogonice actuale: 

1. Modelul Big Bang; 

2. Creaţia ex nihilo; 

3. Teoria evoluţiei şi derivatele ei – 
evoluţionismul în diferite abordări; 

4. Progresivitatea creaţiei şi expresia ideologizată 
a teologiei creaţiei – creaţionismul; 

5. Modelul Intelligent Design; 

6. Adecvarea dintre om şi lume. 

TEORIE 

=>  abordări din unghiuri diferite ale cosmologiei, astfel încât ele NU 
trebuie afirmate nici de pe poziţii antagonice, polemizatoare, nici de 
pe poziţii de compromis sau concordism. 



TEORIE 

„Big Bang-ul cere o explicaţie 
divină. El ne conduce la 

concluzia că natura are un 
început clar definit. Eu nu pot 
pricepe cum s-ar fi putut crea 
natura de la sine. Doar o forţă 

supranaturală din afara spaţiului 
şi a timpului ar fi putut să 

izbutească aici.” 
 (Francis Collins) 

„Pentru tradiţia iudeo-creştină, 
primele cuvinte ale Genezei (...) 
sunt perfect compatibile cu Big 

Bang-ul.”  

(Francis Collins) 



APLICAŢII 

Metoda Cubului (35’) 

Vă veţi împărţi în 6 grupe egale şi veţi rezolva câte o sarcină de lucru: 

Sarcina 1: Descrieţi modelul cosmogonic Big Bang, având în vedere 

ipotezele pe care este fundamentat. Punctaţi avantajele şi dezavantajele 

acestui model cosmogonic. 

Sarcina 2: Comparaţi modelul creaţiei ex nihilo cu modelul Big Bang, 

subliniind asemănările şi deosebirile între cele două modele 

cosmogonice. 

Sarcina 3: Analizaţi teoria darwinistă a evoluţiei şi impactul ipotezei 

selecţiei naturale asupra ideologiei secolului XX. Evidenţiaţi tipurile de 

ideologie derivate din teoria evoluţiei. 

 

Timp de lucru = 10 minute. 



APLICAŢII 

Metoda Cubului (35’) 

Vă veţi împărţi în 6 grupe egale şi veţi rezolva câte o sarcină de lucru: 

Sarcina 4: Asociaţi evoluţia în spirit naturalist evoluţiei creaţiei din 

perspectivă ortodoxă. Subliniaţi diferenţele existente între creaţionism 

şi progresivitatea creaţiei în gândirea Sfinţilor Părinţi. 

Sarcina 5: Aplicaţi ideile de referinţă promovate de modelul 

Intelligent Design la descoperirile ştiinţifice actuale. Identificaţi 

punctele tari şi punctele slabe ale acestui model. 

Sarcina 6: Argumentaţi extraordinara adecvare dintre om şi lume, 

pornind de la datele ştiinţifice actuale. În ce măsură sugerează această 

adecvare existenţa unui Creator personal? 

 

Fiecare grupă îşi va prezenta rezultatele = 3-4 minute. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea 
cosmologiei; 

2. Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru 
profesorul de Religie; 

3. Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de 
Religie (10’). 



TEORIE 

„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.”  

Părintele Dumitru Stăniloae 



Apologia ortodoxă = afirmare mărturisitoare a Dumnezeului 
celui Viu lucrător în istorie adresată celor care nu Îl cunosc 
încă” (Adrian Lemeni), folosind „cărămizile” conceptuale ale 
culturii din care face parte pentru a mijloci înţelegerea 
dumnezeiască ce transfigurează conştiinţe şi vieţi.  

→ îşi construieşte demersul afirmativ ca un act de credinţă 

→ face apel la elementul ştiinţific, filosofic, estetic, metafizic, 
cultural => edifică şi oferă temeiuri celor interesaţi să 
descopere Adevărul. 

≠ raţionalizarea excesivă a credinţei !!! 

=> dezmărgineşte raţiunea interlocutorului şi o deschide spre 
întâlnirea cu raţionalităţile specifice credinţei. 

TEORIE 



TEORIE 

Creaţia = prima Scriptură a lui Dumnezeu  

→ limbaj simbolic = perceptibil cu simţurile şi 
„descifrabil“ cu mintea 

 Lectura Creaţiei = exerciţiu contemplativ → simţurile 
sunt curăţite de dorirea pătimaşă, mintea de limitările 
raţiunii => universul = o şcoală a edificării  

Cosmologia biblică predată la ora de Religie > 
îngustimea creaţionismului fundamentalist → îmbogăţită 
cu valenţe apologetice. 



  predarea apolegetică trebuie însoţită cu 
trăirea lui Dumnezeu în taina persoanei, în 
intimitatea fiinţei noastre 

  exercitarea raţiunii, prin cunoaştere = 
potenţial deschizătoare către realităţile creştine 

TEORIE 

Predarea apologetică a cosmologiei biblice ne fereşte şi de 
lectura superficială a naturii → natura > observabil, 
cuantificabil şi matematizabil în ea 

Tehnica şi profesionalizarea excesivă =>  alienarea persoanei 

→ !!! nevoia lui de transcendent ≠ consumul fără limite 
(Baudillard) 



Cosmologia biblică la ora de Religie → programa şcolară nu 
este foarte ofertantă 

clasa a V-a: Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni 

clasa a VII-a: Crearea lumii, Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume  

clasa a XII-a: Dialogul între credinţă şi ştiinţă; 

*clasa a IX-a: Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu 

* clasa a XI-a: Descoperirea lui Dumnezeu, Lucrarea Sfântului Duh în 
lume şi Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină) 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Alegeţi una dintre temele în cadrul căreia poate fi 

abordată cosmologia biblică şi propuneţi o 

strategie didactică adaptată nivelului elevilor, care 

să valorifice predarea apologetică şi în care 

dialogul ştiinţă-religie să fie corect reprezentat. 



Cosmologia biblică – predată fie doar de către profesorul de Religie, 

fie în echipă cu profesori de alte specialităţi (biologie, fizică, chimie, 

geografie) 

Predarea interdisciplinară = o viziune integratoare şi edificatoare 

asupra omului şi Universului ce funcţionează după niste legi perfect 

coerente. 

Predarea apologetică a cosmologiei => elevul, şi nu numai el, 

descoperă o lume abundentă în armonii şi forme complexe de ordine 

→ filtrul raţiunii => trepte în urcuşul duhovnicesc spre unirea cu 

Dumnezeu 

 

„Hristos este dezlegarea întrebărilor mari şi mici, grele şi uşoare.” 

Pr. Gheorghe Noveanu, Geneza mântuirii noastre 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S2 (faţă în faţă) 

Modele de predare apologetică a cosmogoniei biblice în contextul teoriilor cosmogonice actuale 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea cosmologiei; 

 Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ teoriile cosmogonice actuale; 

- Veți identifica oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie în ceea ce priveşte 

cosmologia; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de cosmologia 

ştiinţifică; 

- Veţi valorifica predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Dialogul ştiinţă-religie, teorii cosmogonice, cosmologie biblică, predare apologetică; 
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Aplicaţia 1 (5 minute) 

Necesar: coală flipchart, foi post-it, markere/pixuri 

Pe o foaie de flipchart este desenat un copac. Participanţii vor fi rugaţi să scrie pe câte o foaie de post-it câte un 

cuvânt/o expresie pe care îl(o) asociază cu termenul de cosmologie şi să lipească foaia pe crengile copacului, ca şi cum 

ar fi frunze. Aria de semnificaţii trebuie să fie cât mai extinsă. 
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Aplicaţia 2 (35 minute) 

Metoda Ceasurilor 

Necesar: coli A4, coli flipchart, markere/pixuri 

Formatorul va scrie pe flipchart 4 ore diferite (de ex. 9, 10, 11 si 12) şi le va cere cursanţilor să îşi stabilească 

pentru fiecare dintre aceste ore câte o întâlnire cu unul dintre colegi (Atenţie! Stabilirea întâlnirilor se va face prin 

consultare, astfel încât să fie reciproce!). Odată stabilite cele patru întâlniri de către fiecare cursant, va avea loc prima 

întâlnire (fiecare participant se întâlneşte cu persoana programată pentru ora 9), apoi a doua, a treia, respectiv a patra. 

Fiecare întâlnire va dura 5 minute. Formatorul va prezenta, succesiv, temele de dezbatere în cadrul fiecărei întâlniri, 

astfel: 

Ora 9: Ce afirmă ştiinţa despre apariţia lumii? 

Ora 10: Ce afirmă religia despre apariţia lumii? 

Ora 11: Există compatibilitate între cele două moduri de abordare? 

Ora 12: Ce dificultăţi ridică suprapunerea celor două moduri de abordare? 

Fiecare dintre cursanţi îşi va nota pe o foaie rezultatele comune la care s-a ajuns în cadrul fiecărei întâlniri 

(aşadar, se va consemna la dublu). 

După ultima întâlnire, formatorul va da câte un număr de la 1 la 4 fiecărui cursant, apoi îi va invita la o ultimă 

întâlnire (cursanţii se vor grupa după numărul pe care îl au: 1, 2, 3 sau 4): În cadrul ei vor colecta toate opiniile rezultate 

în cadrul întâlnirilor, formulând un răspuns comun pentru una dintre cele 4 întrebări pe o foaie de flipchart (timp de 

lucru – 5 minute). Timp de 3 minute, fiecare grupă va prezenta răspunsul formulat. 
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Aplicaţia 3 (35 de minute) – SECVENȚĂ P1_T2_U2_S2 (faţă în faţă) 

Metoda Cubului 

Formatorul va construi/va aduce un cub, iar pe cele şase faţete va scrie cele şase cerinţe: Descrie!, Compară!, 

Analizează!, Asociază!, Aplică! şi Argumentează (pro şi contra)!. 

Necesar: cub, coli A4, markere/pixuri, ace cu gămălie; 

Varianta 1: 

Cursanţii vor fi împărţiţi în şase grupe. Fiecare grupă va primi o fişă de lucru cu cerinţele de lucru 

corespunzătoare, despre una dintre cele şase teorii cosmogonice enunţate mai sus, timpul de rezolvare fiind de 10 

minute. 

Sarcina 1: Descrieţi modelul cosmogonic Big Bang, având în vedere ipotezele pe care este fundamentat. 

Punctaţi avantajele şi dezavantajele acestui model cosmogonic. 

Sarcina 2: Comparaţi modelul creaţiei ex nihilo cu modelul Big Bang, subliniind asemănările şi deosebirile 

între cele două modele cosmogonice. 

Sarcina 3: Analizaţi teoria darwinistă a evoluţiei şi impactul ipotezei selecţiei naturale asupra ideologiei 

secolului XX. Evidenţiaţi tipurile de ideologie derivate din teoria evoluţiei. 

Sarcina 4: Asociaţi evoluţia în spirit naturalist evoluţiei creaţiei din perspectivă ortodoxă. Subliniaţi diferenţele 

existente între creaţionism şi progresivitatea creaţiei în gândirea Sfinţilor Părinţi. 

Sarcina 5: Aplicaţi ideile de referinţă promovate de modelul Intelligent Design la descoperirile ştiinţifice 

actuale. Identificaţi punctele tari şi punctele slabe ale acestui model. 

Sarcina 6: Argumentaţi extraordinara adecvare dintre om şi lume, pornind de la datele ştiinţifice actuale. În ce 

măsură sugerează această adecvare existenţa unui Creator personal? 

La expirarea timpului are loc prezentarea rezultatelor de către fiecare grupă (3-4 minute pentru fiecare) şi 

aşezarea foii cu răspunsuri pe faţeta corespunzătoare a cubului. La final, se vor sintetiza informaţiile vehiculate şi se vor 

formula concluzii. 

Acest exerciţiu poate fi translat la ora de Religie în special la nivel liceal. 

 

Varianta 2: 

Dacă numărul cursanţilor nu permite împărţirea în şase grupe, aceştia se vor grupa în echipe cât mai 

echilibrate. Fiecare grupă va primi ca fişă acelaşi material (prezentarea celor şase teorii cosmogonice) şi vor trebui să 

îndeplinească aceeaşi cerinţă: Formulaţi sarcini de lucru şi întrebări pentru fiecare teorie cosmogonică în parte, folosind, 

nu neapărat în aceeaşi ordine) cele şase verbe ale metodei cubului – Descrie!, Compară!, Analizează!, Asociază!, 

Aplică! şi Argumentează (pro şi contra)! – astfel încât să facilitaţi o cât mai bună înţelegere a conţinuturilor. Timpul de 

lucru va fi de 30 minute. 

Fiecare grupă va prezenta modul în care a fost rezolvată sarcina, iar la sfârşit se vor trage concluzii privind 

modul de translare a acestei metode la ora de Religie. (timp estimat – 15 minute). 

În cazul în care cursanţii vor fi îndeosebi profesori de nivel gimnazial, sarcinile de lucru vor fi adaptate, având 

în vedere conţinuturile religioase specifice temei „Crearea lumii”, clasa a VII-a.  
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Aplicaţia 4 (15 minute) 

Alegeţi una dintre temele în cadrul căreia poate fi abordată cosmologia biblică şi propuneţi o strategie didactică 

adaptată nivelului elevilor, care să valorifice predarea apologetică şi în care dialogul ştiinţă-religie să fie corect 

reprezentat.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 1- (T2_U2_S2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţii 

 

 

Aplicaţia 1: 

Analizaţi  textele de mai jos, apoi evidenţiaţi: 

 a. rolul cunoașterii știinţifice în precizarea raportului dintre om și cosmos; 

 b. 2-3 aspecte ale perspectivei teologice referitoare la rostul creaţiei, rolul omului în universul creat 

și finalitatea lumii. 

 c.   2-3 premise favorabile dialogului dintre știinţă și teologie privind sensul creaţiei.                

Timp: 20’ 

 

Temă de reflecţie: 

 

 “ Poziţia noastră în univers este privilegiată în sensul că ea trebuie să fie compatibilă cu existenţa 

noastră ca observatori ai universului.” (Forma slabă a principiului antropic exprimată de Brandon 

Carter)1 

 

“ Universul (deci parametrii fundamentali ai acestuia) trebuie să fie în așa fel încât să permită 

apariţa observatorilor la un anumit stadiu al dezvoltării sale.” (Forma tare a principiului antropic 

exprimată de Brandon Carter )2 

       

 

 “ Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om, pentru că omul e inelul de legătură între toate părţile creaţiei 

lui Dumnezeu. În El se vor aduna toate. Omul are de la început o legătură ontologică cu toate și o 

sete de a desăvârși această legătură. În el există capacitatea de a fi unit cu toate, de a le aduce pe 

toate la Dumnezeu, unite cu sine. În aceasta stă demnitatea omului de preot al creaţiei. În vederea 

acestei uniri a făpturilor cu Sine, prin om, a adus Dumnezeu creaţia la existenţă.(…) 

Nu omul este încadrat în vreuna din părţile creaţiei și adaptat ei, ci toate părţile creaţiei sunt 

încadrate în om și adaptate lui. Creaţia devine un cosmos în om întrucât e unificată și umanizată 

deplin în el. Braţele omului sunt mai largi decât toate dimensiunile creaţiei. El este mai cuprinzător 

decât toată creaţia neînsufleţită, ajungând până la Dumnezeu și mijlocind între creaţie și Dumnezeu 

îndumnezeirea ei.(…) Întrucât o unește intim cu sine, ea se îndumnezeiește în om, prin om și pentru 

om. Omul este cel ce descoperă sensul creaţiei, ca sens care îl completează. Sensul creaţiei e pe 

măsura omului și el descoperă sensul ei uman și destinaţia ei mai întâi umană și apoi divină sau 

teandrică. Sensul deplin al creaţiei îl descoperă omul, dar îl descoperă numai în Dumnezeu.” (Pr. 

Dumitru Stăniloae)3 

 

 

 

 

                                                 
1
 Alain Boutot, Inventarea formelor, Ed. Nemira, București, 1998, p 300 

2
 Jacques Demaret et Dominique Lambert, Le principe anthropique, Ed. Armand Colin, Paris, 1994, p 144 

3
 Note și comentarii la lucrarea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ambigua,(PSB,vol 80), Ed. IBMBOR, Bucureși, 1983, 

p.262 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţia 2: 

A. Realizaţi o prezentare pentru elevi a temei materie-energie, prin care să evidenţiaţi minim trei 

aspecte  relevante pentru dialogul dintre știinţă și teologie cu privire la structura materiei și 

constituenţii ei. 

 Obiectivul este evidenţierea faptului că materia este pregătită pentru a fi transfigurată în Hristos. 

 

B. Numiţi  minim două contexte educaţionale în care aţi putea aborda această temă împreună cu 

elevii. 

Timp: 25’ 

 

 

 Sugestie: Pot fi folosite ca puncte de plecare afirmaţii de ordin știinţific: Materia este  concentrare 

foarte mare de energie (E = m𝒄𝟐), tot ce vedem este formă de energie, vidul este formă de energie 

iar vidul energetic îl găsim chiar în materie (99,99999% din volumul unui atom este vid. 

Aproximativ 90% din masa unui proton provine din energia de mișcare a cuarcilor și doar 10% din 

masa lor, fapt care arată că mișcarea dă masa, substanţa lumii. Lumina este o formă de energie pe 

care o putem vedea și este constitutivă lumii fizice, biologice și ne dezvăluie date despre universul 

în care trăim . 

Datele știinţifice care arată că lumea este constitutiv energetică pot fi corelate cu Revelaţia divină 

privind creaţia (Gen. I,3: A zis Dumnezeu: Să fie lumină!) - este vorba de lumina (energia) creată. 

Se va face distincţia între energia creată de Dumnezeu și energiile divine necreate ce izvorăsc din 

Fiinţa divină, sunt prezente și lucrătoare în lumea creată dar care nu se confundă cu aceasta. 

Aceste energii divine necreate se fac punte de legătură între creat și necreat, structurând creaţia din 

interior și orientând-o către finalitatea ei: transfigurarea în Hristos- Logos Creator și Mântuitor.   

 

 

  

Aplicaţia 3: 

 

A. Creaţi o activitate de învăţare prin care să-i ajutaţi pe elevi să înţeleagă menirea omului de  preot 

al creaţiei pornind de la exemplul aducerii de către credincioși a prinoaselor la Biserică. 

 Se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

1 creaţia este dar de la Dumnezeu; 

2 evidenţierea contribuţiei omului; 

3 scopul aducerii prinoaselor la Biserică; 

4 destinatarii darurilor sfinţite; 

 Sugestie: Ar putea fi evidenţiat și faptul că în multe comunităţi rurale îndeosebi, este tradiţia ca 

omul să aducă mai întâi la Biserică spre a oferi apoi semenilor, primele produse ale recoltei. 

 Este aici o formă concretă de depășire a egoismului și valorificarea creaţiei ca expresie a iubirii 

dintre Dumnezeu și om și a iubirii dintre semeni.  

 

B. Găsiţi 2- 3 exemple asemănătoare prin care aţi putea să provocaţi conduita reflexivă a elevilor cu 

privire la semnificaţiile spirituale ale creaţiei.  

Timp: 25 min 

Sugestii bibliografice: 

http://www.predareareligiei.ro/
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Pr. Dumitru Stăniloae, Creaţia ca dar și Tainele Bisercii, în Ortodoxia, XXVIII/1976, Nr. 1; 

Pr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986; 

Ioannis Zizioulas, Creaţia ca Euharistie, Editura Bizantină, București, 1999; 

 

 

Aplicaţia: 4 

a) Completaţi tabelul de mai jos cu argumente biblice și patristice care evidenţiază faptul că omul 

înduhovnicit  este stăpân al creaţiei, după modelul stăpânirii lui Dumnezeu. 

 

 

Argumente biblice Argumente patristice 

  

  

  

  

  

 

b) Menţionaţi trei contexte educaţionale în care credeţi că aţi putea oferi elevilor aceste argumente. 

Timp: 20 min. 

 

                                                

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S2 (faţă în faţă) 

Modele de predare apologetică a cosmogoniei biblice în contextul teoriilor cosmogonice actuale 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Integrarea dialogului ştiinţă-religie în predarea cosmologiei; 

 Teoriile cosmogonice actuale, o provocare pentru profesorul de Religie; 

 Predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veți analiza comparativ teoriile cosmogonice actuale; 

 Veți identifica oportunităţi de depăşire a rezervelor cu privire la dialogul ştiinţă-religie în ceea ce priveşte 

cosmologia; 

 Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de cosmologia 

ştiinţifică; 

 Veţi valorifica predarea apologetică a cosmologiei biblice la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogul ştiinţă-religie, teorii cosmogonice, cosmologie biblică, predare apologetică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (45 minute)  

Metoda K-W-L (Know-Want to Know- Learned / Știu- Vreau să știu- Am învățat) 

 

    Formatorul anunță tema care urmează să fie supusă dezbaterii, apoi realizează pe foaia de 

flipchardt un tabel în care va nota: ceea ce știu deja cursanții, ceea ce doresc să afle, iar la sfârșitul 

activității, ceea ce au învățat despre tema : ”Cosmogonia biblică în contextul teoriilor 

cosmogonice actuale” 

 

 

             Știu      Vreau să știu           Am învățat 

  

 

 

 

 

 

    Cursanții notează pe o fișă, individual sau în perechi, ideile pe care le cunosc referitor la tema 

propusă, precum și ceea ce doresc să știe. 

    Ideile notate pe fișe de către cursanți vor fi discutate cu întreaga grupă, iar cele care sunt 

acceptate de către toți sunt scrise în tabel. 

    Neclaritățile sau așteptările cursanților, identificate pe baza discuțiilor, vor fi scrise în coloana a 

doua a tabelului. 

    Se realizează transmiterea cunoștințelor, se analizează materiale complementare (studii, filme, 

articole) în vederea clarificării problemelor necunoscute sau neînțelese de către cursanți. 

    Elementele noi, desprinse în urma discuțiilor, vor fi trecute în coloana a treia. Această etapă 

presupune comunicarea noilor cunoștințe, dar și compararea acestora cu noțiunile studiate anterior 

și cu expectanțele cursanților, exprimate în primele două coloane. Formatorul poate adresa 

următoarele întrebări: Care sunt noile cunoștințe dobândite? Cum răspund acestea la întrebările 

inițiale?, Care întrebări au rămas fără răspuns? Ce ați dori să aflați în plus despre această temă? 

http://www.predareareligiei.ro/
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(Este important ca fiecare cursant să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, pe 

parcursul discuțiilor, este necesar să se realizeze o cât mai bună legătură între ceea ce cursanții 

cunosc deja, ceea ce-și doresc să cunoască și nivelul de cunoaștere atins de ei la finalul activității). 

 

 

 

Aplicația nr. 2 (45 minute) 

Metoda mozaicului-Dialogul între credință și știință- clasa a XII-a 

Pregătirea materialului de studiu: 

1. Formatorul stabileşte tema de studiu : Dialogul între credință și știință şi o împarte în 

patru  subteme. Ex:               -Cauzele conflictului știință-religie; 

                               -Deism, panteism, ateism, evoluționism; 

                               -Lumea, creația lui Dumnezeu; 

                               -Dialogul între știință și credință azi. 

Organizează cursanții în echipe de învăţare de câte 4 sau 5 membri (în funcţie de numărul de 

cursanți). Fiecare cursant din echipă primeşte un număr de la 1 la 4 sau 5 şi are ca sarcină să 

studieze în mod independent subtema corespunzătoare numărului său. El trebuie să devină expert în 

subtema dată. 

2. Constituirea grupurilor de experţi: 

După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, constituind 

grupe de experţi, pentru a dezbate problema împreună. Astfel, cursanții cu numărul 1 părăsesc 

echipele de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda subtema cu numărul 1. La fel 

procedează şi ceilalţi cursanți cu numerele 2, 3, 4 sau 5. Dacă grupul de experţi are mai mult de 6 

membri, acesta se divide în două grupe mai mici. 

3. Faza discuţiilor în grupuri de experţi: 

Cursanții prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc discuţii pe 

baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se stabileşte modul în 

care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membri din echipa iniţială. Fiecare cursant este 

membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate în diferite locuri ale sălii pentru a nu se 

deranja reciproc. Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având 

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 

4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare: 

Experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit 

colegii lor, experţi în alte subteme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, 

atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-video şi de diverse materiale. Specialiştii într-o 

subtemă pot demonstra o idee, pot citi un raport, pot folosi computerul, pot ilustra ideile cu ajutorul 

diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-şi 

noteze, fiecare realizându-şi planul de idei. 

5. Evaluarea:  

Grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment cursanții sunt gata să demonstreze ce au 

învăţat. Formatorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu, ori poate da spre 

rezolvare o fişă de evaluare fiecărui cursant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Nume și prenume: Filip Daniela  

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

  

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Introducere 

Imaginea are o putere sugestivă deosebită. Prin intermediul analizatorului vizual, cea mai mare cantitate 

de informații este captată mental și transformată în cunoștințe folositoare dezvoltării personale. 

Teologia şi ştiinţele indică, în variate forme, că lumea în care trăim este un univers al luminilor. Lumina fizică 

întreţine viaţa speciilor şi mecanismele materiei, comunicarea între oameni şi cunoaşterea lumii. Reflecţia teologică 

vede în aceasta un indicator pentru o lumină spirituală, care arată legătura dintre raţionalitatea lumii şi raţiunea 

omului, prin lumina credinţei, lumină ce deschide pe om către Hristos, Lumina lumii. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Universul luminilor 

Microcosmosul se dezvăluie prin lumină. Pe de o parte, atomii, în anumite condiţii, emit sau absorb radiaţie 

luminoasă, „declinându-şi” în acest fel „identitatea”. Dar şi universul este cunoscut prin lumină. Posibilitatea aceasta 

extraordinară decurge din proprietatea atomilor de a produce „semnături luminoase” inconfundabile. Fotonii emişi de 

atomii ce alcătuiesc materia protoplanetelor şi protostelelor ne informează cu privire la compoziţia şi starea 

îndepărtatelor galaxii. Străbătând văzduhul, minusculele fărâme de lumină permit receptarea datelor provenind de la 

distanţe tot mai mari, până la marginile universului. 

 

Lumina străluceşte şi întunericul nu a cuprins-o 

Astăzi este bine cunoscut faptul că gravitaţia comprimă materia 

protostelelor, declanşând reacţii de fuziune nucleară, reacţii care eliberează o 

cantitate imensă de energie în forma radiaţiei luminoase. Aşadar, lumina 

stelelor poartă, în întreg universul, „cartea de vizită” a emiţătorilor, dând 

mărturie despre ponderea materialului lor constitutiv, despre dimensiunile şi 

temperaturile lor, date din care se pot deduce cu destulă precizie vârsta stelelor 

şi durata lor de viaţă. 

 

Lumina protejează şi întreţine viaţa 

Multe alte aspecte ne arată că şi natura înconjurătoare pe care o experimentăm în mod direct este o lume a 

luminii. Mai întâi, este evident că viaţa biologică depinde în mod esenţial de lumină. Plantele se hrănesc cu lumină, 

depinzând în mod vital de procesul fotosintezei. Este semnificativ de menţionat aici că o plantă posedă senzori de 

lumină, alcătuiţi din proteine şi pigmenţi specializaţi pentru lumina roşie şi pentru lumina albastră, care indică perioada 

din an când ea poate să înflorească. Pe baza semnalelor chimice distincte eliberate de fiecare dintre aceste tipuri de 
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senzori şi prin intermediul unui „cronometru intern”, planta înregistrează mărimea perioadelor de întuneric şi de lumină 

din timpul nopţilor şi zilelor. În acest fel, ea distinge nopţile lungi ale iernii de cele scurte ale verii, evitând să 

înflorească în mijlocul iernii, chiar dacă temperaturile sunt potrivite
. 

 

Luminile civilizaţiei
 

Însă prezenţa luminii este mult mai extinsă. Viaţa oamenilor şi întreaga civilizaţie depind de lumină, în fiecare 

zi. Radiaţia solară este vitală în asigurarea surselor de hrană pentru întreaga umanitate. Ea opreşte, în acelaşi timp, prin 

radiaţiile ultraviolete ce trec de pătura de ozon, proliferarea microorganismelor patogene. Mai mult, radiaţia 

electromagnetică este indispensabilă într-o serie impresionantă de procese industriale, în explorarea lumii, fiind folosită 

ca sursă de alimentare pentru majoritatea dispozitivelor electrocasnice. Lumina, radiaţia electromagnetică, în general, 

este folosită în actul medical sau educaţional, e necesară în comunicaţii, e prezentă în viaţa de fiecare zi a omului şi a 

comunităţilor. 

Folosind proprietăţile luminii, omul a dezvoltat o serie întreagă de dispozitive capabile să difuzeze imagini şi 

semnale sonore la distanţă: telefonul, radioul, televiziunea, satelitul. Prin intermediul acestora, lumina e pusă în slujba 

comunicării la distanţă, putând spori schimburile de idei şi de bunuri între oameni şi naţiuni, oferind semenilor ce 

vieţuiesc în locuri îndepărtate posibilitatea să-şi împărtăşească nevoile, gândurile şi simţirile lor. 

În plus, în ultimii ani a devenit tot mai evident faptul că rezervele de petrol şi gaze, principala sursă de energie 

a omenirii, sunt pe sfârşite. Tot mai multe voci constată că viaţa şi mersul omenirii sunt condiţionate de capacitatea de a 

înlocui, la timp, aceste surse de energie limitate cu alte surse noi, ecologice. Între toate formele de energie de care 

dispune acum omenirea, cea mai mare şi cea mai ieftină este energia solară. 

 

Luminile lumii şi lumina ochilor 

Dar lumina se dovedeşte esenţială pentru om şi pentru viaţă şi într-un alt sens. Lumina este strâns legată de 

constituţia şi funcţionarea organismului nostru: impulsurile nervoase, schimburile celulare, metabolismul foloseşte din 

plin proprietatea atomilor de a poseda sarcină electrică (ioni) şi de a schimba între ei electroni, eliberând sau absorbind 

granule de lumină (fotoni), informaţii în forma semnalelor electromagnetice. 

Mai mult decât atât, cercetările medicale aduc în atenţie, de asemenea, o legătură între lumina solară din 

ambientul natural şi afecţiunile psihice, indicând că depresiile sunt mai frecvente în perioadele din an în care zilele sunt 

mai scurte şi nopţile mai lungi, întrucât sunt influenţate şi de cantitatea de lumină solară care, în aceste perioade, este 

diminuată. 

Nu în ultimul rând, suntem înzestraţi cu organe specializate să recepteze lumina, cu ochi miraculoşi, capabili să 

distingă până la 500 de nuanţe de gri, dar şi peste un milion de suprafeţe colorate, în stare să recepteze mai multe 

informaţii decât cele mai performante lentile ale telescoapelor actuale. Aşa se face că prin ochi şi prin lumina fizică 

percepem frumuseţile naturii înconjurătoare, penajul colorat al păsărilor, splendorile cromatice ale unui apus de soare… 

Senzorii vizuali traduc lungimile de undă ale radiaţiilor luminoase în culori. Mai degrabă decât a spune că radiaţiile 

electromagnetice au, propriu-zis, culoare, ar trebui să spunem că vedem lumini colorate pentru că avem receptori vizuali 

potriviţi. Prin aceşti receptori, lumina ne dezvăluie şi creaţiile artistice şi, mai ales, chipul luminos al semenilor noştri. 
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Noțiuni teoretice (10 minute) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

Analizatorul vizual uman este foarte complex; prin intermediul lui creierul primeşte o cantitate foarte mare de 

informaţii – aproximativ 80-90% din universul informaţional pe care îl procesează scoarţa cerebrală este de origine 

vizuală. Informaţia primită astfel este importantă, creierul având aproximativ jumătate din căile neuronale active 

dedicate procesării şi integrării acestor date vizuale. Pentru a înţelege mai bine complexitatea fenomenului, ar trebui să 

ne gândim la un aparat de fotografiat / filmat care are nevoie de timp pentru a focaliza şi a obţine o imagine clară. Dacă 

noi ne mişcăm concomitent sau separat cu ceea ce dorim să filmăm, procesul tehnic este îngreunat. Sistemul nervos 

uman realizează însă această acţiune în fracţiuni de secundă, astfel că oriunde ne-am întoarce privirea, vom avea 

imagini clare şi stabile în faţa ochilor, mai exact, formate în scoarţa cerebrală. Toate aceste informaţii complexe au 

nevoie să fie integrate semantic şi noţional în cadrul gândirii. De aici până la conceptualizarea unei forme de inteligenţă 

de către Howard Gardner în 1983 nu a fost necesar decât un pas.  

Inteligența spațio-vizuală este acel tip de inteligenţă ce presupune capacitatea de a percepe cu o mare 

acuratețe aspectele vizuale ale lumii înconjurătoare, copiii fiind atraşi de forme şi culori. Reprezentările vizuale sunt 

bine dezvoltate, iar aceste persoane se pot descurca cu o relativă uşurinţă într-un spaţiu bine delimitat.  

În unele spaţii culturale, acest tip de inteligenţă a fost stimulat de însăşi forma scrisă a culturii respective. 

Hieroglifele egiptene ori scrierea cuneiformă sunt exemple ale lumii antice care au corespondent actual în scrierile 

ideografice, cum ar fi scrierea cu caractere japoneze sau chinezeşti. Astfel de societăţi încurajează în mod informal 

membrii lor să îşi dezvolte aceste capacităţi.  

De fapt, dacă ne uităm cu atenţie în jurul nostru, vom vedea persoane ce sunt deosebit de talentate la aspectele 

spaţiale. Elementul central este format din capacitatea unei persoane de a articula şi a da sens spaţiului vizual din jurul 

său, de a folosi cu uşurinţă imaginile mentale (reprezentările) pe care le are în minte. De exemplu, fiecare dintre noi 

cunoaştem persoane care, întrebate despre poziţionarea în spaţiu a unui anumit obiect, să zicem o anumită carte, ne spun 

cu precizie milimetrică detalii despre localizare, pe ce raft în bibliotecă se află respectiva carte, ce cărţi sunt în dreapta 

şi în stânga. Mai mult, în unele cazuri este indicat cu acurateţe deosebită locul din sertar unde se află o unealtă („Cheia 

de 14 este în al doilea sertar de sus în jos, în stânga, imediat lângă şubler”) sau în cazuri mai domestice un anumit obiect 

de îmbrăcăminte („Şosetele albe sunt în dulapul din dormitor, sertarul mic, chiar în dreapta spate lângă şosetele 

colorate”). Astfel de conversaţii ne sunt familiare şi reprezintă o aplicaţie din viaţa de zi cu zi a inteligenţei spaţiale.  

Reprezentările (imaginile) de care vorbeam mai sus ne ajută şi vizual şi mental să ne orientăm în spaţiu, şi 

această stare de fapt se dobândeşte odată cu vârsta. După ce depăşesc etapa de dezvoltare corespunzătoare vârstei de 4-5 

ani, copiii devin din ce în ce mai abili în a se orienta în spaţiul înconjurător folosind diferite repere. Reperele pot varia 

foarte mult în ceea ce priveşte complexitatea, mergând de la simplul „în faţa mea, în dreapta mea” până la elemente mai 

complexe, pe care le puteţi observa la elevii de gimnaziu şi liceu („în grupul ce a mers la cancelarie, în dreapta doamnei 

profesoare de ştiinţe şi în spatele doamnei directoare, chiar în stânga ficusului de pe culoar, o rază de lumină se reflecta 

în geamul larg deschis”). Toate aceste elemente demonstrate mai sus sunt importante atunci când dorim să încurajăm 

elemente de inteligenţă spaţială, pentru că sunt unele din cărămizile ce compun acest ansamblu. 
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Pornind de la sugestiile lui Armstrong (2009), a fost alcătuită o listă cu diverse elemente de identificare a 

elevilor cu inteligenţă spaţial-vizuală: 

- Pot descrie evenimente sau imagini folosind repere vizuale bine conturate şi definite; 

- Folosesc cu uşurinţă hărţi, diagrame, grafice pe care tind să le utilizeze mai des decât colegii lor; 

- Sunt fascinaţi şi absorbiţi de activităţile manuale, artistic-grafice din programul educaţional; 

- Sunt talentaţi la desen; 

- Urmăresc cu atenţie prezentările ce conţin elemente grafice, cum ar fi planşe fizice sau prezentări PowerPoint, 

hărţi, grafice, fragmente video etc; 

- Pot deveni mai „visători cu ochii larg deschişi” („daydreaming” în engleză) la ore. Explicaţia nu constă în 

plictiseala survenită la ore, ci, paradoxal, în stimularea capacităţii lor de gândire vizuală. Au nevoie să-şi 

vizualizeze mintal ceea ce gândesc; 

- Desenează pe orice le cade în mână, de cele mai multe ori caietele lor de notiţe sunt foarte „înflorate” şi 

„ilustrate”; 

- Preferă activităţile practice; 

- Se descurcă cu relativă uşurinţă în spaţii necunoscute.  

De cele mai multe ori, aceşti copii excelează în activităţi artistice, pot deveni pictori, arhitecţi, peisagişti, artişti 

grafici. Unii dintre ei dau dovadă de o capacitate inovativă ieşită din comun, cum ar fi cazul lui Einstein, Thomas 

Edison, Charles Darwin etc. 

 

Ştiaţi că? 

Temple Grandin este prima persoană ce descrie cum se gândeşte preponderent în imagini? A fost diagnosticată 

cu autism sever în copilărie, nu putea să vorbească sau să fie atentă la conversaţiile celor din jur. Ca urmare a educaţiei 

parentale primite, a sprijinului educaţional dinn liceu, a reuşit prin forţe proprii să absolve o facultate şi să susţină un 

doctorat în zoologie. Este profesoară la Universitatea de Stat din Colorado. A revoluţionat lumea academică prin cartea 

Thinking in pictures (Gândind în imagini) şi a conceput un sistem revoluţionar de management etic şi eficient al 

abatoarelor din SUA.  

 

Noțiuni teoretice (5 minute) 

Utilizarea imaginilor/elementelor video  

 

1. Ca material de decorare a spațiului de lucru:  

Persoanele la care inteligenţa vizual-spaţială este predominantă (vizualii) sunt fine observatoare ale întregului 

context în care se desfășoară activitatea. Sunt sensibile și la elementele de decor. Pentru aceste persoane, crearea 

atmosferei vizuale are efecte pozitiv-creative asupra învățării. De mare efect este implicarea lor directă în activitatea de 

decorare și de aranjare a spațiului didactic; de aceea, este recomandat să-i responsabilizăm în acest sens și să le 

valorificăm potențialul creativ. 
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Indicație pentru formator: Profesorii vor fi antrenați în discuții despre amenajarea spațiilor de lucru, a cabinetelor de 

specialitate. 

 

 

2. Ca suport intuitiv pozitiv-creativ în activitățile didactice moderne: 

În laboratoarele de informatică și în sălile multimedia ale instituțiilor școlare, informația prezentată sub formă 

digitală este mult agreată de elevi, deoarece înțelegerea este facilitată, se realizează în manieră plăcută și distractivă. 

Aceleași rezultate de calitate pot fi obținute și în alte spații destinate învățării de specialitate (biserici, planetariu, 

oceanariu, muzee etc.). Avantajul cel mai mare al activităților care valorifică formatul digital este acela că materialul 

furnizat stimulează considerabil studiul individualizat, învățarea centrată pe copil, încurajând pe fiecare în parte, prin 

respectarea ritmului personal de lucru și de înțelegere a cunoștințelor.  

Exemple de materiale digitale: 

 Softuri educative animate; 

 Lecții AeL; 

 Imagini video în format 3D; 

 Jocuri de tip RPG (Role Playing Game) 

  

Indicație pentru formator: Profesorii vor împărtăși din experiența lor legată de utilizarea materialului didactic digital. 
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Material realizat de  
Daniela Livadaru 

http://ziarullumina.ro/lumina-din-adancul-lumii-13671.html


Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în 
predarea Religiei 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T3 

U1 S4 

Material realizat de  

Daniela Livadaru 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



Cuprinsul secvenței: 

1. Universul luminilor; 

2. Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea 
Religiei; 

3. Utilizarea imaginilor/elementelor video. 



• Imaginea  are  o putere sugestivă deosebită fiind unul din 
elementele psiho-educaţionale ce poate asigura o învăţare formală 
sau non-formală durabilă. 

• Analizatorul vizual → receptează undele electromagnetice 
vizuale (lumina) şi le transmite sub formă de impulsuri electrice 
către creier unde sunt decodate sub forma imaginilor statice sau 
dinamice.  

• Lumina fizică întreţine viaţa speciilor şi mecanismele materiei.  

• Lumina spirituală este o reflecţie teologică care arată legătura 
dintre raţionalitatea lumii şi raţiunea omului, prin lumina 
credinţei. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Universul luminilor (15 minute); 

2. Valorizarea inteligenţelor vizual-spaţiale în predarea 
Religiei; 

3. Utilizarea imaginilor/elementelor video. 



Microcosmosul conţine lumină, atomii având o identitate prin absorbţia 
sau emiterea radiaţiei compusă din fotoni  

  „Lumina străluceşte şi întunericul nu a cuprins-o.” 

În spaţiul cosmic se produc numeroase fenomene fizico-chimice la nivel 
macro şi micro atomic în urma cărora este eliberată radiaţie luminoasă 
purtătoare de informaţie. 

Lumina protejează şi întreţine viaţa 

Lumina are o importanţă deosebită în suţinerea vieţii: 

 prin fotosinteză contribuie la nutriţia plantelor 

  la regnul animal lumina reglează ritmul circadian  

(alternanţa diurn-nocturn ), orice dereglare are 

consecinţe în funcţie de durata şi gravitate  

TEORIE 



Luminile civilizaţiei 

Societatea şi civilizaţia depind de lumină:  

• radiaţia ultravioletă opreşte proliferarea microorganismelor patogene 

• radiaţia electromagnetică este sursa de energie neconvenţională 

• „banala” lumină ne permite să percepem clar lumea fizică din jurul nostru 

Luminile lumii şi lumina ochilor 

Funcţionarea corpului omenesc e indisolubil legată de lumină: 

În schimburile metabolice celulare, impulsurile electrice folosesc şi fotoni 

Lipsa luminii diurne poate accentua stările depresive 

Ochiul omenesc funcţionează mai bine la lumină, celulele cu conuri din retină 
pot distinge între 7 şi 10 milioane de nuanţe colorate diferit, între 8   450 de 
nuanţe de gri în lumina zilei. La întuneric ochiul poate vedea doar nuanţe de 
gri  

 

 

TEORIE 



APLICAŢII 

Aplicaţii practice (30 minute) 

Metoda Think-Pair-Share 

 1. Individual, notaţi cât mai multe idei cu privire la 

importanţa informaţiei primită pe cale vizuală şi modul în care 

aceasta facilitează cunoaşterea lui Dumnezeu.  (5 minute) 

 2. în perechi realizaţi schimbul de idei, formulând un răspuns 

comun. (5 minute) 

 3. Împărtăşiţi răspunsul dumneavoastră tuturor; fiecare 

pereche îşi va prezenta ideile în maxim 3-4 minute. 

 

Concluzii generale: importanţa informaţiei receptate vizual  şi 

conexiunea cu Lumina (mediator şi sursă a cunoaşterii lui 

Dumnezeu) 



Cuprinsul secvenței: 

1. Universul luminilor; 

2. Valorizarea inteligenţelor vizual-spaţiale în predarea 
Religiei (10 minute); 

3. Utilizarea imaginilor/elementelor video. 



Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei: 

- Procesul fiziologic şi neural al vederii este complex, imaginile dinamice pot 
focalizate clar în fracţiuni de secundă, tehnica video nu are aceiaşi performanţă; 

- Reprezentările (imaginile) mentale sunt esenţiale în acest proces ; 

- Elementul central          capacitatea unei persoane de a articula şi a da sens 
spaţiului vizual din jurul său, de a folosi cu uşurinţă imaginile mentale proprii ; 

 Reprezentările vizuale se consolidează odată cu vârsta şi experienţa 

TEORIE Cum pot dezvolta 

potenţialul 

inteligenţei spaţial 

vizuale a tinerilor? 

Inteligenţa spaţio-vizuală este acel tip de 
inteligenţă ce presupune capacitatea de a 
percepe cu o mare acurateţe aspectele vizuale ale 
lumii înconjurătoare, copiii fiind atraşi de forme 
şi culori. 



Reperele vizuale şi poziţia fizică faţă de aceste repere contribuie decisiv la 
cristalizarea inteligenţei vizual-spaţiale, sunt fundamentele ei: 

1. Acurateţea detaliilor  

„Cheia de 14 este în al doilea sertar de sus în jos, în stânga, imediat lângă şubler”   

„Şosetele albe sunt în dulapul din dormitor, sertarul mic, chiar în dreapta spate lângă 
şosetele colorate” 

2. Complexitatea reperelor 

• simple                   „în faţa mea, în dreapta mea” 

• elaborate                  „în grupul ce a mers la cancelarie, în dreapta doamnei 
profesoare de ştiinţe şi în spatele doamnei directoare, chiar în stânga ficusului de 
pe culoar, o rază de lumină se reflecta în geamul larg deschis” 

 

 

TEORIE 

Temple Grandin este prima persoană ce descrie cum gândeşte ea, 

preponderent în imagini, în cartea Thinking in pictures. Are autism, 

doctorat în zoologie şi este profesor universitar în SUA .   



 Listă cu  elemente de identificare. Elevii: 

1. Descriu evenimente/imagini cu repere vizuale bine conturate şi definite; 

2. Folosesc cu uşurinţă hărţi, diagrame, grafice mai des decât colegii lor; 

3. Sunt fascinaţi/absorbiţi de activităţile manuale, artistic-grafice; 

4. Sunt talentaţi la desen; 

5. Urmăresc cu atenţie prezentările ce conţin elemente grafice, cum ar fi planşe 
fizice, prezentări PowerPoint, hărţi, grafice, fragmente video etc; 

6. Pot deveni mai „visători cu ochii larg deschişi” („daydreaming” în engleză) la ore. 
Explicaţia nu constă în plictiseala survenită la ore, ci, paradoxal, în stimularea 
capacităţii lor de gândire vizuală. Au nevoie să-şi vizualizeze mintal ceea ce gândesc; 

7. Desenează pe orice le cade în mână, de cele mai multe ori caietele lor de notiţe 
sunt foarte „înflorate” şi „ilustrate”; 

8. Preferă activităţile practice.  

 

TEORIE 



APLICAŢII 

Aplicaţii practice (30 minute)  

  

1. În diade, identificaţi 2 elevi din clasele unde predaţi, folosind lista de 

identificare a copiilor cu inteligenţă vizual-spaţială. Precizaţi ce elemente v-au 

determinat alegerea. 10 min 

 

2. Tot în diade, alegeţi un element de manifestare a inteligenţei spaţiale la elevii 

remarcaţi anterior şi schiţaţi o secvenţă didactică/activitate la clasă în care să-l 

încorporaţi 10 min. 

 

3. În grupul mare se va trage la sorţi o diadă ce îşi va prezenta activitatea, 

urmând ca ceilalţi participanţi să intervină cu soluţii pozitive de îmbunătăţire, 

soluţii inspirate din propriile activităţi 10 min.  

 



Cuprinsul secvenței: 

1. Universul luminilor ; 

2. Valorizarea inteligenţelor vizual-spaţiale în predarea Religiei; 

3. Utilizarea imaginilor/elementelor video (5 minute). 



1. Ca material de decorare a spațiului de lucru:  

- folosirea elementelor de decor 

- crearea unei atmosferei vizuale cu efecte pozitiv-creative asupra învățării 

- implicarea directă a copiilor în activitatea de decorare și de aranjare a spațiului 
didactic 

2. Ca suport intuitiv pozitiv-creativ în activitățile didactice moderne: 

- Folosirea laboratoarelor de informatică și a sălilor multimedia  

- Prezentarea informației cât mai des sub formă digital-vizuală 

- formatul digital stimulează considerabil studiul individualizat şi centrat pe copil 

Exemple de materiale digitale: 

• Softuri educative animate, Lecţii AeL; 

• Imagini video în format 3D; 

• Jocuri de tip RPG (Role Playing Game) 

 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu în diade (30’) 

 

 Lucrând în perechi, identificaţi: 

1. minim trei conţinuturi din programa şcolară în predarea cărora 

puteţi valorifica inteligenţa vizual-spaţială a copiilor la care 

predomină stil de învăţare vizual.  

2. Alegeţi unul dintre aceste conţinuturi şi propuneţi cât mai multe 

resurse educaţionale care vă pot sprijini demersul didactic.  

3. Ierarhizaţi aceste resurse educaţionale pornind de la criteriul 

eficienţei pe care credeţi că o au. 

 



Inteligenţa vizual-spaţială este foarte importantă atât pentru dezvoltarea 
armonioasă a copilului cât şi pentru potenţarea creativ-pozitivă a orei la disciplina 
Religie.  

Stimulaţi adecvat de cele mai multe ori, aceşti copii excelează în activităţi artistice şi 
ştiinţifice, pot deveni pictori, arhitecţi, peisagişti, artişti grafici. Unii dintre ei dau 
dovadă de o capacitate inovativă ieşită din comun, cum ar fi cazul lui Einstein, 
Thomas Edison, Charles Darwin, Leonardo da  

Vinci etc. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

  

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 

Aplicaţia practică 1 (30 minute) 

Metoda Think-Pair-Share 

Individual, notaţi cât mai multe idei cu privire la importanţa informaţiei primită pe cale vizuală şi modul în 

care aceasta facilitează cunoaşterea lui Dumnezeu. (timp de lucru 5 minute) 

Grupaţi-vă în perechi şi realizaţi schimbul de idei, formulând un răspuns comun. (timp de lucru 5 minute) 

Împărtăşiţi răspunsul dumneavoastră tuturor (fiecare pereche îşi va prezenta ideile în maxim 3 minute). 

La sfârşit se vor formula concluzii generale, care să reliefeze importanţa informaţiei receptate vizual, dar şi 

conexiunea cu Lumina, ca mediator şi sursă a cunoaşterii lui Dumnezeu. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 

 

Aplicaţia practică 2 (30 minute)  

 

A. În diade, identificaţi 2 elevi din clasele unde predaţi, folosind lista de identificare a copiilor cu inteligenţă 

vizual-spaţială. Precizaţi ce elemente v-au determinat alegerea. 10 min 

B. Tot în diade, alegeţi un element de manifestare a inteligenţei spaţiale la elevii remarcaţi anterior şi schiţaţi o 

secvenţă didactică/activitate la clasă în care să-l încorporaţi 10 min. 

C. În grupul mare se va trage la sorţi o diadă ce îşi va prezenta activitatea, urmând ca ceilalţi participanţi să 

intervină cu soluţii pozitive de îmbunătăţire, soluţii inspirate din propriile activităţi 10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/4 
 

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 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 

Aplicaţia practică 3 (30 minute) 

Lucrând în perechi, identificaţi minim trei conţinuturi din programa şcolară în predarea cărora puteţi valorifica 

inteligenţa vizual-spaţială a copiilor la care predomină stil de învăţare vizual. Alegeţi unul dintre aceste conţinuturi şi 

propuneţi cât mai multe resurse educaţionale care vă pot sprijini demersul didactic. Ierarhizaţi aceste resurse 

educaţionale pornind de la criteriul eficienţei pe care credeţi că o au. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 1- (T3_U1_S4) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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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 „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 

 

 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor. 

 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

                                                                
 

 

 

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 (30 de minute) 

1. Participanții vor forma 3 grupuri de lucru.  

2. Fiecare grup va primi prin tragere la sorți un conținut din programa de Religie referitor la sfintele taine. 

3. Pe baza acestui conținut vor realiza un desen care să descrie așezarea spațială într-o clasă de elevi a unor materiale 

didactice ce pot fi folosite pentru a preda tema respectivă. Timp de lucru: 20 de minute. 

4. Fiecare grup va prezenta propria propunere de așezare spațială. Timp 5 minute/grup x 3 grupuri. Timp total: 15 

minute. 

 

Este util pentru profesori sa faca un exercitiu de autocunoastere, anume un test privind tipurile de inteligenta 

dominante. Formatorul le poate recomanda acest lucru si le poate indica surse online. Eu am folosit un astfel de test in 

cadul unui proiect, iar fisierul poate fi descarcat gratuit aici test inteligente multiple (trebuie ales download).  

Daca timpul permite le poate aduce direct testele printate. De verificat daca nu au parcurs acest pas la rezolvarea 

temelor online. 

 

Aplicatiile propuse vizeaza pregatirea lucrului cu elevii, pentru valorificarea inteligentei vizual-spatiale. 

 

Aplicația 2 (30 minute) 

 

Se ofera participantilor o lista cu profeti (ex. Sfânta Ana Proorocița, fiica lui Fanuel, Sfânta Proorociță 

Ana, mama Proorocului Samuel, Sfântul Prooroc Agheu, Sfântul Prooroc Amos, Sfântul Prooroc 

Anania, Sfântul Prooroc Avacum, Sfântul Prooroc Avdie, Sfântul Prooroc Baruh, Sfântul Prooroc 

Daniel, Sfântul Prooroc Elisei, Sfântul Prooroc Ieremia, Sfântul Prooroc Iezechiel, Sfântul Prooroc Ioad, 

Sfântul Prooroc Ioil, Sfântul Prooroc Iona, Sfântul Prooroc Isaia, Sfântul Prooroc Maleahi, Sfântul Prooroc Miheia, 

Sfântul Prooroc Moise, Sfântul Prooroc Naum, Sfântul Prooroc Oseea, Sfântul Prooroc Samuel, Sfântul Prooroc 

Sofonie, Sfântul Prooroc Zaharia, Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Slăvitul Prooroc Ilie 

Tesviteanul, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului) asezata pe o coloana si 

numerotata 1-27. 

Li se acorda 3 minute, apoi intorc foaia si incearca sa refaca lista. Desi nu le sunt necunoscute, prezentarea selectiei si 

numerotarea face informatia mai greu de reprodus. 

Formatorul va prezenta tehnica construirii unor ancore de memorie pe baza unei chei. Se porneste de la cheia prezentata 

de formator (ex 1=lumanare, 2=lebada, 3=trident, 4=scaun, 5=palma, 6=elefant (seamana trompa), 7=steag, 

8=clepsidra, 9=carlig de pescuit, 10= moneda). 

Cum se foloseste cheia: se construieste pentru fiecare element din lista in asociere cu elementul din lista o imagine cat 

mai noua, originala. Cu cat imaginea este mai socanta sau noua cu atat lasa un semn mai puternic in memorie. Este de 

remarcat ca aceste ancore sunt doar interne, personale, nimeni nu va relata daca nu doreste ce imagine a construit. 

http://www.predareareligiei.ro/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV2dWxlZGl8Z3g6NGE0MDMzMDUyZDRhYjcwZg%20
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Se reia exercitiul, de data aceasta se acorda doar 1 minut pentru a procesa primele 10 nume. Rezultatul va fi aproape de 

100%, participantii putand sa reproduca corect si ordinea numerotarii. Se reia pentru un minut si pentru restul listei 

adaugandu-se pentru 11-21 un element distinctiv (ex o capra) la toate imaginile compuse. La final se verifica si intreaga 

lista poate fi reprodusa cu succes pentru pozitiile 1-21. 

Participantii impartiti in 2 grupe vor avea 10 minute pentru a prezenta o propunere de utilizare a ancorelor de memorie 

la clasa (continuturi care se preteaza). 

La clasele mai mari se poate lucra chiar cu instrumentul descris, la clasele mici profesorii vor construi impreuna cu 

elevii imaginile, cu atentie sa nu denatureze sensul celor prezentate.  

 

 

Aplicație 3 (30 minute) 

Participantii se impart in doua, maxim 3 grupe si aleg cateva teme de lectii pe care le considera mai 

dificil de livrat. Desigur parerile vor fi impartite, deci formatorul va nota toate sugestiile, apoi va scrie 

biletele cu toate propunerile si va ruga fiecare grup sa aleaga o tema.  

Sarcina (alocata acum, nu mai devreme) este de a pregati pe o coala de flipchart in maxim 10-15 

minute o reprezentare GRAFICA (nu compunere, nu text la liniuta) a mesajului central pe care 

considera ca il au de livrat prin respectiva lectie. Pot fi folosite cateva cuvinte, dar nu in propozitii si e de dorit sa se 

evite utilizarea textului. 

Formatorul va superviza activitatea pentru a se asigura ca participantii mai intai discuta despre mesajul central si il 

identifica clar (este rezumat intr-o afirmatie simpla), adica reusesc sa faca trecerea de la descrierea continutului lectiei la 

motivul pentru care aceasta a fost selectata si inclusa in studiu. 

Apoi incurajeaza participantii sa faca o reprezentare grafica cat mai aproape de sentimentele lor fata de acest mesaj al 

lectiei. 

Fiecare grup va prezenta desenul facut, explicand semnificatia alocata desenului. Formatorul va remarca faptul ca nu 

este important ce inteleg ceilalti din desen, ci efortul depus de cei care l-au elaborat si modul in care s-au apropiat de 

tema. Participantii vor fi incurajati sa spuna ce noi idei le-au venit si cum le-a schimbat exercitiul perceptia asupra 

lectiei. 

Ca variatie se poate folosi aceeasi tema pentru toate grupurile pentru a vedea si diferitele reprezentari asupra aceleiasi 

teme date. 

Fiecare grup va fi rugat sa prezinte cateva intrebari ajutatoare cu care vor putea sprijimi elevii intr-un demers similar 

pentru a se asigura ca rezultatul reflecta continutul central al lectiei. 

Se vor trece in revista cu participantii lectiile la cer considera ca ar putea utiliza exercitiul pe care tocmai l-au parcurs. 

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

 Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 
 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.1 (45 minute)   

Turul galeriei- Folosindu-vă de cunoștințele dobândite la orele de religie, fizică și biologie, arătați 

importanța luminii pentru creație, în special pentru om, reprezentând aceste cunoștințe prin desene, 

schițe, rebusuri sau alte modalități inedite. 

 

    Formatorul organizează cursanții în grupuri de trei sau patru,  apoi prezintă tema ce urmează a fi 

abordată: ”Lumina, luminează creația”.  

    Fiecare grupă primește câte o foaie flipchardt, marchere și alte materiale necesare și va 

sistematiza cunoștințele despre lumină, respectând indicațiile formatorului. 

    Produsele activității grupurilor de cursanți vor fi expuse pe pereții sălii de curs, care se 

transformă într-o galerie expozițională. 

    Grupurile trec apoi pe rând pe la fiecare poster și fac comentarii direct pe acesta. 

    După ce se încheie ”turul galeriei”, fiecare grup își examinează propriul poster și discută 

observațiile făcute de colegi. 

 

 

Aplicația nr.2 (45 minute)  

Tema ”Biserica- locaș de cult” – clasa a VIII-a 

 

    După o vizită făcută anterior la Sfânta Biserică sau vizionarea unui film cu imagini din Sfânta 

Biserică (prezentare interior, exterior, caracteristici, obiecte de cult), profesorul împarte elevii pe 

grupe de câte 5-6 și le trasează sarcini de lucru. 

Grupa nr.1- Prezentați grafic exteriorul unei biserici; 

Grupa nr. 2- Descrieți interiorul unei biserici; 

Grupa nr. 3 –Prezentați caracteristicile unei biserici ortodoxe; 

http://www.predareareligiei.ro/
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Grupa nr. 4 –Prezentați obiectele de cult pe care le întâlnim în Sfânta Biserică și precizați utilitatea 

lor.  

 

   După ce timpul de lucru a expirat, fiecare grupă desemnează un reprezentant, care expune 

lucrarea de grup și răspunde la eventuale întrebări. Colegii din celelalte grupe pot veni cu 

completări. 

   Profesorul se asigură că toți elevii și-au însușit cunoștințele necesare. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Nume și prenume: Filip Daniela                               

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor. 

 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

                                                                
 

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 35 de minute 

Indicație: exercițiul ar putea să se realizeze înainte de a se prezenta teoria privitoare la inteligența vizual- spațială.  

1. Se formează perechi de participanți la alegerea acestora. Se împart eșarfe fiecărei perechi. Formatorul realizează un 

traseu. Timp: 5minute.  

2. Pe rând, fiecare membru al perechii va fi legat la ochi și ghidat de perechea sa pe un traseu stabilit de formator în sala 

de curs, astfel încât să nu existe riscul ca participanții să se lovească între ei sau de obiecte din sală. Inițial, cei care 

conduc, nu vor rosti nicio indicație, ulterior pot să vorbească cu partenerul legat la ochi și să îl ghideze. După 3-4 

minute, se vor schimba rolurile. Timp :10 minute. 

3. După finalizarea acestui exercițiu, formatorul va întreba participanții: 

- Cum a fost experiența? 

- Care a fost sentimentul pe care l-au avut în timp ce erau legați la ochi? 

- Cum a fost deplasarea în timp ce erau legați la ochi? 

- Cum a fost să își conducă colegii care erau legați la ochi? 

Este important ca, din ceea ce spun participanții, formatorul să extragă importanța capacității de a vedea și modul în 

care incapacitatea de a vedea le-a influențat și capacitatea de a se orienta spațial. Timp: 20 de minute.  

 

Aplicația 2 - 35 de minute 

1. Participanții sunt invitați să formeze perechi. 

2. Sunt invitați să se așeze spate în spate. 

3. Un membru al perechii va primi un desen sau o fotografie pe care o va descrie colegul care stă spate în spate cu el. 

Este important ca acesta să nu vadă desenul, ci doar să asculte descrierea. 

4. Cel care ascultă descrierea este rugat să deseneze ceea ce îi descrie colegul din perechea sa. Timp de lucru: 7-10 

minute în funcție de complexitatea desenului. 

5. La finalul timpului alocat, toți participanții se întorc în grupul mare și se vor prezenta în perechi rezultatele obținute 

de acei participanți care au desenat la indicația colegilor.Timp: 5 minute. 

6. Formatorul întreabă participanții de unde cred că provin diferențele între desenele pe care le-au avut cei care au avut 

rolul să le descrie și cele realizate de perechea lor. Cel mai adesea participanții identifică: lipsa posibilității de a vedea 

desenul ce urma să fie realizat, faptul că nu și-au văzut perechea și că aceasta nu le-a putu oferi feedback.Timp: 10 

minute.  

7. Pe baza acestor concluzii, formatorii invită participanții să identifice care sunt cele mai potrivite metode de a preda 

ora de Religie utilizând inteligența vizual- spațială a elevilor, dar și pe a lor. Acestea vor fi notate pe coala de flipchart. 

Timp: 10 minute. 

                                                                

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicația 3 - 20 de minute  

1. Dat fiind că până acum participanții au dobândit cunoștințe despre 3 tipuri de inteligență: verbal-lingvistică, logico-

matematică și vizual-spațială, vor fi invitați individual să aleagă un conținut pe care îl predau la clasă și să descrie 3 

tipuri de materiale didactice specifice Religiei  pe care le pot folosi în predarea temei respective, pentru a stimula cele 3 

tipuri de inteligență studiate până acum. Timp: 10 minute. 

2. Formatorul va invita participanții care doresc să descrie propunerile personale. Timp: 10 minute. 

Stoica Silvia Roxana  
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATOR  

 

Inteligența vizual-spațială și capacitatea de vedea cu ochii minții  

 

          Inteligența vizuală descrie capacitatea umană de a vedea lucrurile clar, de a recrea ceea ce văd alții și de a 

învăța din ceea ce vedem, iar inteligența spațială se referă la capacitatea de orientare în spațiu, capacitatea de a 

recunoaște locul obiectelor în spațiu sau de a organiza un spațiu anume. 

Peste 90% din ceea ce descoperim despre lumea înconjurătoare se datorează capacității noastre vizuale, dar 

nu avem și capacitatea de a prelucra, analiza, memora sau utiliza în viața de zi cu zi toți stimulii la care suntem expuși 

și de aceea devenim selectivi. 

 Din păcate, pentru că lumea în care trăim este orientată spre consumerism, efemer și iluzoriu, trimite către 

copii și tineri foarte mulți stimuli vizuali care îi copleșesc de-a dreptul, pentru că exced capacitatea lor de a-i prelucra. 

Iar această incapacitate îi fixează în material și le blochează accesul către propria creativitate și către spiritualitate. 

        

 De aceea, astăzi mai mult decât oricând, devine extrem de important modul în care inteligența lor vizuală este 

stimulată și dezvoltată pentru a le deschide drumul spre profunzime și lumină. 

În primii zece ani de viață, receptivitatea vizuală a copiilor este semnificativ mai ridicată decât la orice altă 

vârstă și de aceea este perioada în care copiii pot descoperi cel mai ușor lumea cu toate nuanțele ei. Sunt de fapt anii 

în care își fac o ”imagine” despre ceea ce îi înconjoară. Din acest motiv, ceea ce primesc acum poate și chiar 

constituie o premisă decisivă pentru întreaga lor percepție viitoare asupra lumii și a modului în care viața poate fi 

trăită. 

Dacă oferim copiilor noștri imagini TV sau video, jocuri electronice, filme de desene animate sau reclame, vor 

învăța că viața este doar ceea ce văd pe un ecran mai îngust sau mai lat. Știm însă că aceste informații nu au legătură 

cu varietatea și frumusețea a tot ceea ce ne-a oferit Creatorul, de la lumina răsăritului de soare la culorile curcubeului 

apărut după ploaie, de la miracolul imaginii unei păduri de munte toamna până la albul imaculat al zăpezii. 

 Cercetătorii au evidențiat că retina umană este capabilă să distingă peste 8 milioane de tonuri de culori. Cu 

toate acestea noi nu putem recunoaște decât câteva sute deoarece nu ne antrenăm această capacitate. Dar cum poate fi 

antrenată această capacitate de a vedea culorile divine ale lumii? 
Primul pas constă în a invita copiii să privească în jur, să observe și să descrie ceea ce văd, să discearnă 

nuanțe și semnificații, să le asocieze cu momente ale zilei sau cu anotimpuri. Este cea mai simplă modalitate de a-i 

pune în contact direct cu ceea ce îi înconjoară, cu ritmul naturii asociat cu lumina colorată într-un fel sau altul. 

Pe baza a ceea ce văd, lumea capătă semnificație prin acordarea de sens. Pentru niciun copil nu este suficient 

să privească în jur pentru a cunoaște, a ști. Are nevoie pentru aceasta de rostirea blândă a cuvintelor care denumesc: 

apa, soarele, lumina, frunzele. Treptat, copilul poate rosti și el la rândul său aceste componente ale lumii, la început 

atunci când le vede și le recunoaște, apoi chiar și fără a le mai vedea. Bagajul lui cognitiv se construiește treptat pe 

baza a ceea ce a văzut și a fost denumit. 

Din nefericire, cei mai mulți dintre copiii noștri își construiesc acest bagaj în fața televizorului și ajung să 

spună că vaca este mov sau ariciul este albastru. Părinții zâmbesc și își admiră copilul ”creativ”, dar uită sau nici 

măcar nu consemenează că nu le-au fost alături în descoperirea lumii, că această realitate a copiilor lor le-a scăpat 

din vedere, că fiul sau fiica au primit ca unică poartă spre cunoaștere a lumii ecranul unui televizor sau calculator. Și îi 

trimit așa la școală, iar învățătorii și profesorii sunt nevoiți să lucreze cu această percepție deformată. Cel mai adesea 

nu au timp să  verifice aceste percepții deformate pentru că au de transmis multe informații și de atins obiective 

educaționale. Dar curând descoperă că tot ce construiesc într-o oră de predare se năruie pănă la următoarea. De ce se 

întâmplă așa? Pentru că bazele conceptuale ale acestor copii au fost deformate încă din primii ani de viață, iar 

complexitatea adusă în școală nu este suținută de experiențele de învățare anterioare.  

Ce este de făcut atunci? Cum își pot recupera acești copii reperele despre lume pe care nu le-au primit la 

timp? 
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O posibilitate ar fi aceea de a-i reinvita să privească lumea, de a se întoarce la lucruri simple și a le observa. 

Apoi, împărtășind  noile descoperiri în timpul orei de Religie, se vor minuna împreună de desăvârșirea Creației. Abia 

după ce ne asigurăm că lumina soarelui este impregnată în sufletele copiilor, că au descoperit că apa este incoloră, iar 

cerul este albastru îi putem invita la o descoperire mai profundă a lumii, dincolo de ceea ce le poate oferi retina. Îi 

putem stimula să vadă cu ochii minții, să descopere lumea prin ochii celorlalți și să se bucure nu doar ce le oferă 

propria viața prezentă, ci de tot ceea ce petrecându-se în trecut nu le-ar fi altfel accesibil. 

V-ați gândit vreodată ce culoare are Crăciunul? Dar Paștele?  

V-ați gândit vreodată cum arăta lumina stelei călăuzitoare? Dar ce culoare aveau hainele Sfîntului Andrei? 

Reflectau ele starea lui spirituală? Și dacă da, cum? 

Sunt doar câteva întrebări la care răspunzând, elevii ar putea privi cu ochii minții momentele de mare 

spiritualitate ortodoxă. Și  privindu-le cu ochii minții lor ghidați de ochii mai experimentați ai profesorului de Religie 

nu doar că le vor accesa mai ușor, ci le vor memora ca parte a experientelor lor de viață. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor. 

 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

                                                                
 

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 50 de minute 

1. Formatorul împarte grupul mare în 4 grupuri mici. 

2. Fiecare grup are ca sarcină să propună o modalitate prin care pot identifica pe durata unei ore de Religie nivelul de 

dezvoltare a inteligenței vizual-spațiale a elevilor unei clase. Timp de lucru: 20 de minute. 

3. Fiecare grup mic, prin intermediul unui raportor, va prezenta rezultatul muncii în grupul mare. Timp: 5 min/grup x 4 

grupuri.Timp total: 20 de minute. 

4. În grupul mare, participanții sunt invitați să propună modalități prin care ar putea utiliza în predarea Religiei nivelul 

de dezvoltare a inteligenței vizual-spațiale identificat de ei anterior. Timp: 10 minute.  

  

Aplicația 2 - 40 de minute  

1. Participanții sunt invitați să formeze 4 grupuri. 

2. Fiecare grup va avea la dispoziție 20 de minute în care să propună o modalitate de recapitulare a materiei referitoare 

la un conținut ales de grup  și prin care să stimuleze prevalent inteligența spațială a elevilor unei clase. 

3. Fiecare grup va prezenta propria propunere în grupul mare. Timp: 4 grupuri x 5 minute/grup.Timp de lucru 20 de 

minute. 

Stoica Silvia Roxana  
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Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Universul luminilor 

 Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

 Utilizarea imaginilor/elementelor video 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți distinge caracteristicile universului luminilor în relația dintre religie și știință; 

 Veţi identifica punctele tari ale inteligenţei vizual-spaţiale; 

 Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de 

învățare a elevilor. 

 

3. Cuvinte-cheie 

 

 

                                                                
 

Inteligenţă vizual-spaţială, lumina, stil de învăţare vizual, forme de limbaj; 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

 

APLICAȚII 

Aplicația 1 - 45 de minute  

1. Exercițiul este unul individual. Fiecare participant este invitat să încerce să vadă momentul nașterii Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos prin ochii Maicii sale. Formatorul îi invită să descrie ceea ce văd în jurul lor din acest rol: unde stă 

Maica Domnului, cine este în jur, unde este așezată ieslea etc. Timp de lucru: 15 minute. 

2. Formatorul invită apoi participanții să spună fiecare ce a văzut și notează pe flipchart ideile principale. Timp: 15 

minute.    

3. Formatorul identifică punctele comune și cel diferite evidențiate de participanți și sondează opinia lor cu privire la 

acestea prin întrebări de tipul: de unde credeți că provin aceste asemănări, dar deosebirile?Formatorul va concluziona că 

perspectivele ”vizuale” ale fiecăruia sunt diferite asupra unor momente la care nu au participat.Aceasta este valabil și 

asupra evenimentelor trăite în comun și că fiecare alege ce să vadă înfuncție de propria experință de viață.Timp:10min. 

4. La final, participanții sunt întrebați dacă vor aplica acest exercițiu cu elevii lor la școală și în ce mod cred că acest 

exercițiu le-ar putea dezvolta copiilor inteligența spațial-vizuală? Timp: 5 minute.                                        

 

Aplicația 2 - 45 de minute  

1. Activitate individuală. Participanții sunt rugați să aleagă una dintre clasele la care predau și să reactiveze locurile în 

care sunt așezați în băncii toți elevii acelei clase pe o coală de hârtie. Timp de lucru: 10 minute. 

2. Apoi vor fi invitați să aleagă un elev care stă în prima bancă și să descrie ce vede acesta în jurul lui în timpul unei ore 

de Religie. Vor proceda la fel cu un elev care stă în ultima bancă și cu un altul situat în mijlocul clasei. Timp: 15 

minute. 

3. În grupul mare, participanții vor fi întrebați cum a fost acest exercițiu pentru ei? Au descoperit ceva nou despre elevii 

lor? Dacă da, ce anume? Care este, în opinia lor utilitatea acestui exercițiu? Ar putea utiliza concluziile obținute în 

predarea viitoare a orei de Religie? Timp: 20 de minute.  

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S4 (față în față) 

Valorizarea inteligențelor vizual-spațiale în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Valorizarea inteligenţei vizual spatiale în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi putea construi aplicatii practice care sa valorifice utilizarea inteligentei vizual-spatiale in predarea 

Religiei. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ancora de memorie, inteligenţă vizual-spatiala; 
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APLICAȚII 

Aplicaţie 1 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: imagini diverse, decupate, cartonaşe, creioane colorate, sclipici, foarfece, etc. 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze pe grupe şi să realizeze o felicitare (de Crăciun / Paşte), 

asamblată din diversele materiale aduse de profesor şi să compună un mesaj. Fiecare grupă îşi 

postează apoi felicitările.  

Profesorul face evaluarea felicitărilor, apreciind pozitiv toate compoziţiile, enunţă concluziile ce se 

impun. 

Rationament:  

Elevii îşi vor exersa astfel inteligenţa vizual-spaţială cu preponderenţă, dar şi cea emoţională, 

lingvistică etc. 

 

 

 

Aplicaţie 2 

 

Denumirea activitătii: Chestionar: adevărat sau fals?  

Tipul de activitate: deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 15 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

La începutul lecţiei, fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând o serie de afirmaţii pe care să le 

noteze cu un A, dacă sunt adevărate, ori cu F – dacă sunt false. Profesorul explică elevilor faptul că, 

în cazul celor care au un procentaj mare de afirmaţii notate cu A, ce îi caracterizează este inteligenţa 

vizual-spaţială. De asemenea, explică ce înseamnă aceasta şi cum îi poate ajuta.   

Rationament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi tipul de inteligenţă predominant ce îi caracterizează. 
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Fişa de lucru:  

___ 1. Sunt atent/atentă la culorile hainelor pe care le port. 

___ 2. Îmi place să desenez. 

___ 3. Îmi place să citesc reviste / cărţi în special cu imagini. 

___ 4. Îmi place să fac foarte multe fotografii. 

___ 5. Mă orientez uşor în locura necunoscute. 

___ 6. Îmi plac jocurile de tip puzzle. 

___ 7. Îmi place / sunt bun / bună la geometrie. 

___ 8. Sunt atent la modul n care sunt plasaţi oamenii într-un animit spaţiu. 

___ 9. Îmi plac lecţiile în care se folosesc imagini sau slide-uri. 

 
 

Emilian Iustinian Roman 
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P1 – FIF 1 – Desfasurator 

 

FIF1 - Ziua 2 

Partea 5 - T2_U2_S7 Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie (30’ teorie, 90’ practică) 

 

Partea 6 - T2_U3_S2 Modalităţi de conştientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a 

resurselor şi a potenţialităţilor creaţiei (30’ teorie, 90’ practică) 

 

Partea 7 - T3_U1_S5 Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei (30’ teorie, 

90’ practică) 

 

Partea 8 – T4_U1_S2 Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

(30’ teorie, 90’ practică) 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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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 „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 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Semnificația generală a apei 

 Apa în gândirea teologică 

 Apele sfințitoare 

 Apa, binecuvântare și pedeapsă 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi ajuta elevii să înțeleagă rolul și semnificațiile apei; 

- Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care apa îl are în gândirea patristică; 

- Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanței apei în lumea 

înconjurătoare.  

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Apa; purificare; sfințire; viață. 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/6 
 

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 

 

 

Introducere 

În lumea și spațiul înconjurător, apa joacă de fiecare dată un rol extrem de important. 

Omul folosește apa în scopuri multiple: pentru a-și potoli setea, spre a pregăti mâncarea, cu 

rol curățitor (fie pentru a se spăla el însuși, fie pentru a-și spăla hainele). De asemenea, apa 

joacă un rol important în viața artistică: devine sursă de inspirație pentru pictori sau 

fotografi, poeți sau muzicieni. După cum și din perspectivă religioasă, apa are rolul ei bine 

determinat.  

 

 

 

 

1. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Semnificația generală a apei 

Din cele mai vechi timpuri, apa are semnificații aparte. „Semnificaţiile simbolice ale apei 

pot fi reduse la trei teme dominante: origine a vieţii, mijloc de purificare, centru de regenescenţă – 

ce pot fi regăsite chiar în cele mai vechi tradiţii, ele formând combinaţii imaginare dintre cele mai 

variate, deşi toate coerente”
1
. Aceste trei semnificații ale apei sunt comune tuturor curentelor 

religioase, fie că este vorba despre credințele orientale sau despre cele trei mari religii monoteiste: 

iudaism, islam, creștinism.  

În cadrul spațiului creștin, implicit în cel iudaic, Sfânta Scriptură prezintă apa ca aflându-se 

la originea vieții. Referatul biblic al creației afirmă, încă de la început, că „Duhul lui Dumnezeu se 

purta deasupra apelor” (Facerea 1, 2). În același spațiu al creației, porunca divină cere să se despartă 

apele de ape, Dumnezeu așezând o tărie (cer) prin mijlocul apelor. Iar în cele din urmă cere să se 

adune apele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Apariția vieții pe pământ este legată, potrivit 

mărturiei scripturistice, tot de mediul acvatic: „să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele” 

(Facerea 1, 20). După aceea sunt menționate și păsările cerului dar și animalele de pe pământ. Însă 

apa are prioritate. Surprinde menționarea atât de deasă a apei în primul capitol al Scripturii, precum 

și locurile în care se face aceasta.  

                                           
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, A-D, Editura Artemis, Bucureşti, 1994, p. 107.  

Temă de reflecție 

Cum ar fi viața noastră dacă nu ar exista apa?                                                             
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S-a putut observa că „știinţa descrie şi ea cele întâmplate în vârsta timpurie a planetei. Până 

acum 4, 5 miliarde de ani pământul a fost o masă de lavă fierbinte. Pe măsură ce s-a răcit a început 

să se formeze crusta. Vulcanismul intens şi evaporarea masivă a apei au ţinut pământul primordial 

practic în întuneric. Odată cu răcirea mai accentuată vaporii de apă s-au putut condensa şi a început 

o ploaie care a durat milioane de ani. La sfârşitul ei pământul era complet acoperit de ape.”
2
 

Apa, în stare lichidă, este foarte probabil o substanţă cu mult mai rară şi mai preţioasă la 

nivelul sistemului solar şi chiar în întreg universul observabil decât orice alt metal preţios pe 

Pământ. Terra este singura planetă din sistemul solar care are apă în toate cele trei stări de agregare 

a materiei. „Nici o altă planetă, nici măcar una singură, nu este scăldată de apă în stare lichidă şi, cu 

atât mai puţin, să-i acopere trei sferturi din suprafaţă” . De aceea, abundenţa apei se leagă de 

abundenţa vieţii.
3
 

 

2.  Noţiuni teoretice (10 minute) 

Apa în gândirea teologică 

Pornind de la textul biblic și de la modalitatea în care mesajul revelat descrie rolul pe care 

apa îl joacă în spațiul sacru, literatura patristică a atribuit apei diverse roluri. Probabil că prima dată 

atenția se îndreaptă spre cea dintâi menționare biblică a apei, datorită asocierii apei cu Duhul lui 

Dumnezeu.  

Sfântul Vasile cel Mare interpretează purtarea Duhului pe deasupra apelor în sensul că 

puterile de întreţinere a vieţii, care sunt adăpostite în ape, sunt pregătite de Duhul Sfânt. „ Se purta” 

este interpretat de Sfântul Vasile cel Mare prin faptul că Duhul încălzea şi dădea viaţă apelor, 

asemănător chipului găinii, care cloceşte şi dă putere de viaţă ouălor. Acesta este înţelesul pe care îl 

                                           
2 Prof. dr. ing. Gheorghe Sandu (Ieromonah  Grigorie), Evoluţia spre Creator, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 

2003, pp. 44-45. 
3 Diac. Dr. Adrian Sorin Mihalache, De la viața biologică la viața spirituală, prin jertfa lui Hristos, ziarul „Lumina”, 

28 martie 2010. 

Temă de reflecție 

Cum explicați prezența apei/apelor atât de deasă în referatul biblic al creației 

comparativ cu celelalte elemente ale materiei? 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/6 
 

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 

au cuvintele: „Duhul Se purta”, adică pregătea apele pentru naşterea vieţii
4
. Într-un fel mai desluşit, 

se vede că apele menţionate în textul Facerii se leagă strâns de viaţă! Accentuând o anumită 

progresivitate a creaţiei, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că apele menţionate aici poartă în ele 

viaţa, ca potenţial. „În ape era o energie plină de viaţă; nu era simplu o apă stătătoare şi 

nemişcătoare, ci mişcătoare, care avea putere de viaţă în ea. Că ceea ce-i nemişcător este negreşit 

nefolositor, pe când ceea ce se mişcă este capabil să facă multe. Deci, ca să ne arate că apa aceasta, 

multă şi nespus de întinsă, avea o putere plină de viaţă, pentru că prin porunca Creatorului 

universului au fost şi animalele aduse la fiinţă din aceste ape. De aceea ne învaţă chiar de pe acum 

că apa aceasta nu era o simplă apă, ci una care era în mişcare, care se frământa şi cuprindea totul”. 

Se poate vedea, astfel, că apa asupra căreia lucrează Duhul lui Dumnezeu este cea prin care se vor 

face toate. „Duhul care Se purta deasupra apei L-a dat Dumnezeu spre a da viaţă creaţiei, precum 

este pentru om sufletul; a amestecat ceea ce e fin cu ceea ce e fin - că Duhul este fin şi apa este fină 

- pentru ca Duhul să hrănească apa, iar apa împreună cu Duhul, pătrunzând pretutindeni, să 

hrănească creaţia”. În baza unor astfel de interpretări, părintele Stăniloae scrie că apa menţionată în 

textul Facerea nu era cu totul pasivă, ci „o energie indefinită, neluminată de nici o determinare, dar 

într-o mişcare universală, având în ea, prin creaţie, raţiunile tuturor formelor de existenţă, create şi 

susţinute după chipul raţiunilor Logosului creator şi conservator”
5
. 

 

3. Noţiuni teoretice (10 minute) 

Apele sfințitoare 

Dincolo de semnificațiile pe care apa le are ca purtătoare de viață, ea este văzută ca un 

element important al sacralității persoanei umane. Apa care dă viață nu este doar apa primordială, ci 

este și apa botezului care deschide perspectiva vieții duhovnicești, a vieții în Hristos. În acest 

context, apa este și dătătoare de viață, dar și sfințitoare, prin faptul că cel care se naște din apa 

botezului se naște spre sfințenie. Xavier Leon Duffour vede aici împlinirea deplină a semnificației 

apei: „Simbolismul apei îşi găseşte deplina semnificaţie în botezul creştin”
6
. 

                                           
4 Afirmația Sf. Vasile cel Mare apare și la Sf. Efrem Sirul (Ieromonah Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii şi 

omul începuturilor, trad. Constantin Făgăţean, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001), dar și la Sf. Ambrozie (Tâlcuiri la Facere, 

vol. I, trad. Andreea Stănciulescu, Ed. Cartea ortodoxă/Egumeniţa, Bucureşti, 2007). 
5
 Ibidem.  

6 Xavier Leon-Dufour, Vocabular de teologie biblică, trad. Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Editura 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2001, p. 36. 
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Calitatea apei de a purifica, de a curăți și de a spăla păcatele trimite spre o naștere din nou a 

omului. Din acest punct de vedere, apa amintește de lacrimile de pocăință ce însoțesc taina 

mărturisirii, văzută ca naștere din nou. Ca și la botez și la creație, Duhul este prezent aici lucrând la 

curățirea pe care o produc lacrimile celui care se pocăiește. Lacrimile de pocăință fuseseră 

prefigurate mai înainte în Legea veche prin acele spălări rituale care aveau rolul de a curăți pe 

iudeul credincios. Era vorba, bineînțeles, de o spălare a trupului, de o spălare exterioară ce 

presupunea și curățirea interioară. Apa, ca și lacrimile de altfel, comportă o valență duhovnicească, 

interioară, în măsura în care omul se lasă purtat de ea și îi permite să purifice și partea sufletească.  

Un aspect important al rolului sfințitor al apei este dat de valența ei euharistică și, prin 

aceasta, mântuitoare. Prin turnarea în Sfântul Potir a apei și a vinului, apa devine, în momentul 

culminant al epiclezei, împreună cu vinul, Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta amintește 

de cuvintele aceluiași teolog francez
7
 menționat anterior, care vede o legătură puternică între apă și 

vin, încă din momentul preschimbării apei în vin la nunta din Cana Galileii. 

 

4. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Apa, binecuvântare și pedeapsă 

Sfânta Scriptură vorbește de o tihnă a apelor. Ele își urmează cursul lor firesc. Ploaia vine în 

general la bună vreme, adică atunci când este necesară, iar apele râurilor și mărilor oferă hrană 

omului. Orice modificare a acestei tihne este o dovadă a implicării directe a divinității cu scopul de 

a-i pedepsi pe oameni pentru păcatelor lor. Să ne amintim de potop sau de seceta din timpul 

profetului Ilie. Cele două sunt doar câteva exemple ale acestei lucrări a lui Dumnezeu prin creația 

Sa.  

Dar cataclismele ce implică apa nu pot fi puse pe seama voinței lui Dumnezeu-Iubire de a 

pedepsi pe om. Omul, aflat în goana după îmbogățire, după satisfacerea propriilor pofte, a abuzat de 

mediul înconjurător și primește din partea mediului conseințele faptelor sale iraționale, consecințe 

care sunt îngăduite de Dumnezeu. Astfel că industrializarea excesivă a făcut ca, în unele zone, 

ploile binefăcătoare de odinioară să se transforme în ploi acide care, în loc să întrețină viața, o 

distrug.
8
 

                                           
7
 Ibidem, p. 35. 

8 Prof.dr.ing. Gheorghe Sandu (Ieromonah Grigorie), Evoluția spre Creator, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 

2003, p. 287. 
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Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din 
perspectiva dialogului știință-religie 

(30’ teorie, 90’ practică) 



Cuprinsul secvenței: 

1. Semnificația generală a apei 

2. Apa în gândirea teologică 

3. Apele sfințitoare 

4. Apa, binecuvântare și pedeapsă 



• În lumea și spațiul înconjurător, apa joacă de fiecare 
dată un rol extrem de important.  

• Omul folosește apa în scopuri multiple: pentru a-și 
potoli setea, spre a pregăti mâncarea, cu rol curățitor 
(fie pentru a se spăla el însuși, fie pentru a-și spăla 
hainele).  

• Apa joacă un rol important în viața artistică: devine 
sursă de inspirație pentru pictori sau fotografi, poeți 
sau muzicieni. După cum și din perspectivă 
religioasă, apa are rolul ei bine determinat.  

 



Cuprinsul secvenței: 

1. Semnificația generală a apei (5’) 

2. Apa în gândirea teologică 

3. Apele sfințitoare 

4. Apa, binecuvântare și pedeapsă 



1. Semnificația generală a apei 
 

Semnificaţiile simbolice ale apei:  

- origine a vieţii,  

- mijloc de purificare,  

- centru de regenescenţă 

 „Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor” (Fac. 1, 2);  „să 

mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele” (Fac.1, 20) 

  

  

  

 

 

Cum explicați prezența apei/apelor atât de deasă în referatul 

biblic al creației comparativ cu celelalte elemente ale materiei? 

 



 Terra - singura planetă din sistemul solar care are 
apă în toate cele trei stări de agregare a materiei.  

 Abundenţa apei se leagă de abundenţa vieţii 



Exercițiu (20’) 

 

• Plecând de la imaginile date, evidențiați și argumentați 
rolul apei pentru creație.  



Cuprinsul secvenței: 

1. Semnificația generală a apei 

2. Apa în gândirea teologică (10’) 

3. Apele sfințitoare 

4. Apa, binecuvântare și pedeapsă 



• Sfântul Vasile cel Mare: 

- Interpretează purtarea Duhului pe deasupra apelor în sensul că 
puterile de întreţinere a vieţii, care sunt adăpostite în ape, sunt 
pregătite de Duhul Sfânt.  

- „ Se purta” este interpretat prin faptul că Duhul încălzea şi dădea 
viaţă apelor, asemănător chipului găinii, care cloceşte şi dă putere 
de viaţă ouălor 

• Sfântul Ioan Gură de Aur: 

- apele menţionate în Biblie poartă în ele viaţa, ca potenţial. 

- apa asupra căreia lucrează Duhul lui Dumnezeu este cea prin 
care se vor face toate 



• Dumitru Stăniloae 

-  apa menţionată în textul Facerea nu era cu totul pasivă, 
ci „o energie indefinită, neluminată de nici o determinare, 
dar într-o mişcare universală, având în ea, prin creaţie, 
raţiunile tuturor formelor de existenţă, create şi susţinute 
după chipul raţiunilor Logosului creator şi conservator”. 



Exercițiu pe grupe (20’)  

 

Alcătuiţi o listă cu elemente ale creației la care participă 
apa și o altă listă cu elementele nocive pentru om și 
creație la care, de asemenea, este prezentă apa. Ce 
constatați? De ce/cine depind cele nocive, dacă apa 
este un dar divin? 

 

 
Observație 

• Puteți repeta activitatea de mai sus cu elevii dumneavoastră.  



Cuprinsul secvenței: 

1. Semnificația generală a apei 

2. Apa în gândirea teologică 

3. Apele sfințitoare (10’) 

4. Apa, binecuvântare și pedeapsă 



    Apa care dă viață nu este doar apa primordială, ci este și 
apa botezului care deschide perspectiva vieții duhovnicești, a vieții 
în Hristos.  

 Calitatea apei de a purifica, de a curăți și de a spăla păcatele 
trimite spre o naștere din nou a omului.  

 Apa amintește de lacrimile de pocăință ce însoțesc taina 
mărturisirii, văzută ca naștere din nou. Ca și la botez și la creație, 
Duhul este prezent, lucrând la curățirea pe care o produc lacrimile 
celui care se pocăiește.  

 Lacrimile de pocăință fuseseră prefigurate mai înainte în 
Legea veche prin acele spălări rituale care aveau rolul de a curăți 
pe iudeul credincios. 



• Rolului sfințitor al apei este dat de valența ei 
euharistică și, prin aceasta, mântuitoare.  

• Prin turnarea în Sfântul Potir a apei și a vinului, apa 
devine, în momentul culminant al epiclezei, 
împreună cu vinul, Sângele Mântuitorului Iisus 
Hristos. 

 

• Ce legătură există între apa și vinul de la Nunta din 
Cana și apa și vinul euharistic? 



Exercițiu pe grupe (20’)  

 Identificați și alte nuanțe sfințitoare ale apei în cultul 
divin, pornind de la cele amintite deja. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Semnificația generală a apei 

2. Apa în gândirea teologică 

3. Apele sfințitoare 

4. Apa, binecuvântare și pedeapsă (5’) 

 



• Sfânta Scriptură vorbește de o tihnă a apelor. Ele își 
urmează cursul lor firesc. Ploaia vine în general la 
bună vreme, adică atunci când este necesară, iar 
apele râurilor și mărilor oferă hrană omului.  

• Orice modificare a acestei tihne este o dovadă a 
implicării directe a divinității cu scopul de a-i pedepsi 
pe oameni pentru păcatelor lor.  

• Să ne amintim de potop sau de seceta din timpul 
profetului Ilie. 



 

Niciun cataclism ce implică apa nu poate fi pus pe seama 
voinței divine, ci este o consecință a faptelor omenești 
îngăduită de Dumnezeu. 

 

Omul, aflat în goana după îmbogățire, după satisfacerea 
propriilor pofte, a abuzat de mediul înconjurător.  

 

Industrializarea excesivă a făcut ca, în unele zone, ploile 
binefăcătoare de odinioară să se transforme în ploi acide 
care, în loc să întrețină viața, o distrug. 



Exercițiu pe grupe (30’) 

 

• Elaborați schița unui plan de activitate 
extracurriculară pe care să-l implementați de Ziua 
mondială a apei, scopul activității fiind asumarea 
coresponsabilității în păstrarea și prețuirea darului 
divin al apei. 



  Apa, în stare lichidă, este foarte probabil o 
substanţă cu mult mai rară şi mai preţioasă la nivelul 
sistemului solar şi chiar în întreg universul observabil 
decât orice alt metal preţios pe Pământ. 

 

 Pentru că omul a primit acest dar fără a depune 
niciun efort, el nu mai conștientizează valoarea ei. E nevoie 
de o responsabilizare în acest sens.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Semnificația generală a apei 

 Apa în gândirea teologică 

 Apele sfințitoare 

 Apa, binecuvântare și pedeapsă 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi ajuta elevii să înțeleagă rolul și semnificațiile apei; 

- Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care apa îl are în gândirea patristică; 

- Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanței apei în lumea 

înconjurătoare.  

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

  

       Apa; purificare; sfințire; viață. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

 

 Aplicaţie (20 minute) 

Plecând de la imaginile date, evidențiați și argumentați rolul apei pentru creație.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

Aplicaţie (20 minute) 

Pornind de la textul anterior, alcătuiţi o listă cu elemente ale creației la care participă apa și o 

altă listă cu elementele nocive pentru om și creație la care, de asemenea, este prezentă apa. Ce 

constatați? De ce/cine depind cele nocive, dacă apa este un dar divin? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

Aplicaţie (20 minute) 

Identificați și alte nuanțe sfințitoare ale apei în cultul divin, pornind de la cele amintite deja. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

 Aplicaţie (30 minute) 

Elaborați schița unui plan de activitate extracurriculară pe care să-l implementați de Ziua 

mondială a apei, scopul activității fiind asumarea coresponsabilității în păstrarea și prețuirea darului 

divin al apei. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 2- (T2_U2_S7) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Semnificația generală a apei 

 Apa în gândirea teologică 

 Apele sfințitoare 

 Apa, binecuvântare și pedeapsă 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi ajuta elevii să înțeleagă rolul și semnificațiile apei; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care apa îl are în gândirea patristică; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanței apei în lumea înconjurătoare.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Apa; purificare; sfințire; viață. 
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APLICAȚII 

 

 

 

Aplicația nr. 1 (45 minute) 

 Explozia stelară (Starbursting) 

Tema : ”Apa, dătătoare de viață”  (Obs. Se poate aplica la clasa a XI-a, tema: ”Respectul 

creștinului pentru lumea creată”) 

 

    Formatorul va scrie pe o foaie de flipchardt sintagma ”Apa – dătătoare de viață”, apoi va înșira 

cât mai multe întrebări care au legătură cu ea: Ce este apa? , Cine a creat-o?, Când a creat-o? Din 

ce a creat-o?,Care este rolul apei? Care sunt utilitățile ei? În ce domenii de activitate este folosită? 

Ce loc ocupă ea în gândirea patristică? Ce rol și ce loc ocupă ea în viața bisericii? Care sunt 

slujbele religioase la care este folosită apa? … 

 

    Lista cu întrebări inițiale poate genera altele, neașteptate, care cer și o mai mare concentrare. 

    Scopul metodei este de a obține cât mai multe întrebări și astfel cât mai multe conexiuni între 

concepte, apartinând mai multor discipline de studiu ( religie, fizică, biologie, psihologie), fiind una 

dintre strategiile de stimulare a creativității individuale și de grup. 

Ex. Apa , dătătoare de viață – clasa a XI-a 
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Aplicația nr. 4 (45 minute) 

Joc didactic -Apa- sursă dătătoare de viață (Obs. Poate fi aplicată la clasa a VII-a, la tema 

Crearea lumii văzute) 

    Formatorul împarte cursanții în grupuri de câte 3-4 membri, apoi le prezintă diverse situații la 

care ei trebuie să găsească o soluție, mai întâi individual, apoi în grup. Timpul de meditație pentru 

prima etapă, cea de lucru individual, va fi foarte scurt, 30 secunde. Lucrului în grup i se va aloca 

mai mult timp pentru se formula soluții cât mai bune. 

      La sfârșitul jocului, se recitesc situațiile și se ascultă soluția fiecărui grup. Înainte de a trece la o 

nouă situație, se face o evaluare a soluționării celei precedente. 

Exemple de situații: 

Apa, 
dătătoare 
de viață 

Ce este apa? 

Ce rol ocupă în 
viața bisericii 

Care sunt 
caracteristicile 

apei? 

Când a apărut 
apa?  

http://www.predareareligiei.ro/
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1. Tocmai ai aflat că apa potabilă de pe planeta ta va fi insuficientă în următorii 50 de ani, dacă 

va fi consumată excesiv, fără discernământ. 

2. La meteo s-a anunțat că nu va mai ploua deloc în următorii 3 ani. 

3. Fabrica din localitate a deversat deșeuri toxice în apa râului, singura sursă de apă potabilă 

pentru localitatea ta. 

4. În urma ploilor torențiale din ziua precedentă, apa râului care traversează localitatea ta sunt 

gata să iasă din matcă, existând pericolul de a inunda peste 100 locuințe. 

5. Râul care traversează localitatea are 120 km lungime și 60 m lățime. Calculați debitul apei 

râului pentru a construi diguri, care să prevină inundațiile. 

 

 

 

                                               Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S7 (față-față) 

Apa: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Semnificația generală a apei 

 Apa în gândirea teologică 

 Apele sfințitoare 

 Apa, binecuvântare și pedeapsă 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi ajuta elevii să înțeleagă rolul și semnificațiile apei; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care apa îl are în gândirea patristică; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanței apei în lumea înconjurătoare.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Apa; purificare; sfințire; viață. 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1  (45 min) Metoda SINELG 

Tema : Apa – sursă a vieții- (Obs: Poate fi aplicată la clasa a VII-a, Tema: Crearea lumii 

văzute) 

Se dă textul: ”Apa este unul din cele patru elemente, cea mai bună creație a lui Dumnezeu. Apa 

este un element umed, rece, greu, care tinde în jos și ușor de vărsat. Despre aceasta face mențiune 

dumnezeiasca Scriptură când zice: ”Și era întuneric deasupra abisului și Duhul lui Dumnezeu se 

purta deasupra apei.” Căci abis nu este nimic altceva decât apă multă al cărei sfârșit este 

incomprehensibil oamenilor. La început apa acoperea tot pământul. Mai întâi a făcut Dumnezeu 

tăria, care a despărțit apa cea de deasupra tăriei și apa cea de desuptul tăriei. Căci la porunca 

dumnezeiască tăria a fost întărită în mijlocul abisului apelor. Pentru aceea a spus Dumnezeu să se 

facă tărie și s-a făcut. Dar pentru care motiv a pus Dumnezeu apa deasupra tăriei? Din pricina 

arșiței cea fierbinte a soarelui și a eterului. Căci îndată după tărie se întinde eterul. Iar soarele 

împreună cu luna și stelele sunt în tărie. Dacă n-ar fi fost apa acolo, s-ar fi aprins tăria din pricina 

căldurii…. Apa este elementul cel mai bun, este absolut tebuincios și curățitor al murdăriei, nu 

numai a celei trupești, dar și a celei sufletești dacă primește harul Duhului”.  

                                  (Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, București, 1993, p.62) 

 

 

    Formatorul va anunța tema ce urmează a fi dezbătută: ”Apa- sursă a vieții”, demersul didactic 

care va fi urmat și împarte cursanților textul pe care-l vor avea de lecturat. 

    Înainte de lecturarea textului, cursanții vor nota pe o foaie de hârtie tot ceea ce știu sau ceea ce 

cred că știu despre această temă. 

    Ideile notate de către cursanți vor fi sistematizate și notate pe tablă sau pe o foaie de flipchardt.      

Neconcordanțele de opinii vor fi discutate în vederea obținerii unui acord minim referitor la ceea ce 

se notează. 

    Cursanții vor citi textul, iar pe marginea acestuia vor face unele mențiuni, cu o anumită 

semnificație privind propria înțelegere a mesajului textului. 

 

-Vor bifa (”*”) pe marginea textului, în care noțiunile le sunt cunoscute; 

-Vor pune un (”+”) pe marginea textului care conține o informație nouă pentru ei; 

http://www.predareareligiei.ro/
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-Vor pune un (”-”) pe marginea textului care contrazice sau diferă de ceea ce știau ei; 

-Vor pune un semnul (”?”) acolo unde apar idei neclare, confuze sau despre care doresc 

să afle mai multe aspecte. 

  

    După lecturarea textului și o scurtă analiză asupra mențiunilor făcute pe marginea textului, 

cursanții revin la lista de idei realizată înaintea lecturii și discută în gupuri de 2-4 colegi, modul în 

care cunoștințele lor inițiale s-au confirmat sau nu prin lectura realizată. 

    Pentru a sistematiza mențiunile făcute în urma lecturii, se va completa un tabel cu patru coloane, 

corespunzătoare celor patru semne utilizate în notările de pe maginea textului, după modelul de mai 

jos. 

 

             *               +                -                 ? 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    Discuția finală, condusă de către formator și realizată prin contribuția tuturor cursanților, va avea 

rolul de a elucida aspecte rămase neclarificate și de a evidenția progresul realizat în ceea ce privește 

dobândirea de noi cunoștințe. 

 

 

Aplicația nr.2 (45 min) Masa rotundă simultană 

Tema :” Apa, binecuvântare sau blestem?” (Obs. Se poate aplica la clasa a XI-a, tema: 

”Respectul creștinului pentru lumea creată”) 

 

 

 

    Formatorul împarte cursanții în grupe de câte 5-7 membri. Fiecare grupă se va așeza la masă și va 

primi o coală de hârtie, pe care fiecare membru al grupei își va nota punctul de vedere asupra temei 

propuse. 
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Timp de lucru: 4 minute. 

    Unul dintre cursanții din fiecare grupă va citi opiniile colegilor săi. Fiecare opinie va fi discutată, 

astfel încât să se realizeze clarificarea tuturor aspectelor, completarea anumitor cunoștințe, 

corectarea greșelilor.  

    Formatorul le poate propune identificarea atât a aspectelor pozitive cât și a celor negative ale 

apei,  care pot fi trecute pe o foaie de flipchardt, pe două coloane. 

    Formatorul le poate adesa cursanților întrebări precum: Poate fi considerată apa o 

binecuvântare? De ce? Poate fi considerată apa blestem pentru omenire? Dacă da, care este 

motivul? Cum putem preveni dezastrele naturale provocate de apă?  

 

                                                                       Nume și prenume: Filip Daniela 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 

 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  

creației; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a 

potențialităților  creației; 

 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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Introducere 

Omul, după ce a fost creat şi binecuvântat de Dumnezeu, a primit porunca: „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). Iată cum omul este pus de Dumnezeu în relație directă cu natura. El devine stăpân al ei, iar 

aceasta îi oferă spațiul de a crește spiritual prin, cu și în mijlocul ei. 

 

 

 

 

 

1. Noţiuni teoretice (20 minute) 

Omul – administrator al creației, nu proprietar 

Frumusețea lumii văzute poate fi un reflex al lumii spirituale. Privind întreaga creație nu 

putem decât să ne minunăm, s-o admirăm și să-I recunoaștem Creatorului calitățile Sale: puterea, 

mărirea și bunătatea. Dumnezeu a oferit omului, prin creație, tot ce este necesar pentru viaţă. 

Creația are drept stăpân pe om, dar aceasta nu-i dă dreptul să o exploateze după bunul plac, 

ci să o administreze în mod cumpătat și creator. El este dator: 

- să respecte legile pe care Dumnezeu le-a rânduit creației pentru a se desfășura deoarece 

doar El are autoritate absolută asupra acesteia; autoritatea omului este una relativă; 

- să muncească la înfrumusețarea ei, cum și ea rodește pentru om; 

- să învețe, atunci când este cazul, de la ea (dragostea animalelor pentru pui; solidaritate lor 

în fața pericolelor etc.). 

Omul, deşi „beneficiar” al creaţiei, este şi purtător de cuvânt al acesteia în faţa lui 

Dumnezeu, dar şi reprezentant al Său în lume, cu scopul de a o duce la desăvârşire. 

Temă de reflecție 

Când ați desfășurat ultima dată o activitate  de conștientizare a responsabilităților 

elevilor față de creație?               
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Omul de azi trebuie să redevină sacerdotul sau preotul creaţiei. El are menirea de a aduce 

creația la Ziditorul ei și a o sfinți. Numai așa se poate desăvârși și își poate împlini vocația. 

 

 

 

 

 

În prezent omul utilizează, consumă şi afectează în total aproximativ 40% din producţia 

vegetală a planetei. Multe dintre speciile de plante şi animale existente pe glob sunt deja afectate de 

dezechilibrele produse de exploatarea pe scară largă, de extinderea urbană şi dezvoltarea industrială. 

Numărul speciilor ameninţate cu extincţia totală este apreciat la 50.000 pe an, într-o prognoză ce 

prevede o evoluţie cel mai probabil constantă pentru următoarele trei, patru decenii. În 2005, World 

Conservation Union a raportat faptul că, la nivelul întregului glob, în 2004, 16.000 de specii de 

plante şi animale erau ameninţate cu dispariţia totală, în principal din cauză că li s-a alterat sau 

distrus mediul de viaţă!  

Dezvoltarea industrială a afectat serios planeta/întreaga planetă în ultimul secol. Se vorbeşte 

tot mai des de încălzirea globală şi de efectele ei pentru următoarele decenii. Dezvoltarea producţiei 

industriale a dus la creşterea cantităţii deşeurilor şi a substanţelor eliberate în atmosferă. Trăind 

astfel, umanitatea riscă să distrugă iremediabil mediul planetar de viaţă.
1
  

Dintre păcatele omului contemporan, indiferent, ignorant, nepăsător sau lacom în relația cu 

natura, putem aminti: fuga de lume și subestimarea ei, crezând că aparţine “celui rău”; lenea, 

nelucrarea pentru îngrijirea şi înfrumuseţarea ei; exploatarea, distrugerea, poluarea, profanarea ei, 

devenind un mediu impropriu pentru om; uciderea pentru lăcomie, lux, plăcere. 

Natura este darul lui Dumnezeu făcut omului pentru a-şi manifesta personalitatea asupra ei 

și nu a o distruge. Criza ecologică actuală este rezultatul crizei morale. Unde nu există respect şi 

                                                           
1
 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Minunile amenințate din adâncul oceanelor, ziarul Lumina, 11 ianuarie 2008. 

 

Temă de reflecție 

Ce ar spune omul de azi, dacă ar fi întrebat, despre gestionarea naturii în fața lui 

Dumnezeu? Dar ce credeți că ar spune natura despre om? 
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iubirea faţă de creație, nu există respect şi iubire faţă de Cel care le-a dăruit. Pentru om, natura se 

jertfește și i se oferă în dar pentru a se hrăni; ea poate fi un exemplu ptentru noi de dar şi dăruire, 

de jertfă şi slujire.  În funcție de cât  am vegheat la sănătatea ei, putem spune că ea ne umple de 

viaţă sau ne poate ucide.  

2. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 

 

Ora de Religie constituie un mediu propice pentru elev de a medita asupra relației personale 

cu creația și a modului în care gestionează acest dar primit de la Dumnezeu. Este, pentru el, o 

ocazie de a îndrepta erorile sau de a consolida bunele practici privind relația cu mediul. Prin 

activitățile de ecologie creștină organizate în cadrul orelor de religie, elevii ar putea înțelege mai 

ușor cât de importantă este asumarea de către tineri a unui comportament responsabil față de creație. 

În cadrul orei de religie, descoperind potențialul edificator al creației, elevul poate să își 

sporească sensibilitatea pentru lumea vie și admirația pentru frumusețile creației, înțelegând tot mai 

mult faptul că lumea nu este doar un loc al exploatărilor pentru consum și confortul vieții, ci și un 

loc al exersărilor estetice și al exercițiului spiritual al contemplației, un spațiu în care el este chemat 

să exploreze tainele lumii, pentru o tot mai cuprinzătoare înțelegere a lumii. Iar aceste eforturi 

omenești sunt cele care îi ascut omului spiritul, deschizându-l către dimensiunile spirituale ale 

vieții. 

3. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Programa școlară și ecologia creștină  

Dacă studiem cu atenție Programa de Religie – cultul ortodox, constatăm că există puține 

conținuturi religioase unde s-ar putea aborda eco-teologia: Natura – darul lui Dumnezeu pentru 

oameni; Creștinul în școală și în societate; Crearea lumii; Respectul faţă de lumea creată (ecologie 

creştină); Dialogul între credință și știință.  
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De felul abordării de către profesorul de religie a acestor conţinuturi depinde şi modalitatea în 

care elevul îşi va înţelege locul şi rolul în relaţie cu creaţia, modul în care gestionează resursele 

creației. 

De asemenea, abordarea adecvată a orei de religie cu referire la Creație și mediul înconjurător 

în special, poate cultiva o conștiință responsabilă pentru lume, și o conduită cumpătată în consumul 

resurselor, obținând prin aceasta asumarea unor ținte de ordin ecologic prin consolidarea 

dimensiunii spirituale a creației.  
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Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la 
utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30’ teorie, 90’ practică) 



Cuprinsul secvenței: 

1. Omul – administrator al creației, nu proprietar 

2. Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare 
a resurselor și a potențialităților creației 

3. Programa școlară și ecologia creștină 



• Omul, după ce a fost creat şi binecuvântat de 
Dumnezeu, a primit porunca: „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).  

 

• Omul este pus de Dumnezeu în relație directă cu 
natura. El devine stăpân al ei, iar aceasta îi oferă 
spațiul de a crește spiritual prin, cu și în mijlocul ei. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Omul – administrator al creației, nu proprietar (20’) 

2. Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare 
a resurselor și a potențialităților creației 

3. Programa școlară și ecologia creștină 



  Când ați desfășurat ultima dată o activitate  de 

conștientizare a responsabilităților elevilor față de 

creație?               



 

• Frumusețea lumii văzute poate fi un reflex al lumii 
spirituale.  

• Privind creația nu putem decât să ne minunăm, s-o 
admirăm și să-I recunoaștem Creatorului calitățile Sale: 
puterea, mărirea și bunătatea. 

 

• Creația are drept stăpân pe om, dar aceasta nu-i dă 
dreptul să o exploateze după bunul plac, ci să o 
administreze în mod cumpătat și creator.   

 



  Omul este dator: 

• să respecte legile pe care Dumnezeu le-a rânduit 
creației; 

• să muncească la înfrumusețarea ei, cum și ea 
rodește pentru om; 

• să învețe, atunci când este cazul, de la ea 
(dragostea animalelor pentru pui; solidaritatea lor 
în fața pericolelor etc.). 

 

 



Omul 

• „beneficiar” al creaţiei, dar şi purtător de cuvânt al ei 
în faţa lui Dumnezeu 

• reprezentant al Său în lume, cu scopul de a o duce la 
desăvârşire 

• are menirea de a aduce creația la Ziditorul ei și a o 
sfinți. Numai așa se poate desăvârși și își poate 
împlini vocația. 

 

  Ce ar spune omul de azi, dacă ar fi întrebat, 
despre gestionarea naturii în fața lui Dumnezeu? Dar 
ce credeți că ar spune natura despre om?                                            



• Criza ecologică actuală 

• omul utilizează, consumă şi afectează 40% din producţia 
vegetală a planetei 

• dezechilibrele produse de exploatarea pe scară largă, 
extinderea urbană şi dezvoltarea industrială 

 

• specii de plante şi animale ameninţate cu dispariţia totală 
din cauza alterării sau distrugerii mediului de viaţă 

• dezvoltarea producţiei industriale a dus la creşterea 
cantităţii deşeurilor şi a substanţelor eliberate în atmosferă 



• Natura - darul lui Dumnezeu făcut omului pentru a-şi 
manifesta personalitatea asupra ei și nu a o distruge.  

• Criza ecologică actuală este rezultatul crizei morale.  

 

• Unde nu există respect şi iubirea faţă de creație, nu 
există respect şi iubire faţă de Cel care le-a dăruit.  

• De felul abordării de către profesorul de religie a acestor 
conţinuturi depinde modalitatea în care elevul îşi va 
înţelege locul şi rolul în relaţie cu creaţia, modul în care 
gestionează resursele creației.  

 



Exercițiu pe grupe (20’) 

• Selectați din Sfânta Scriptură versetele referitoare la 
respectarea naturii și a legilor ei. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Omul – administrator al creației, nu proprietar 

2. Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de 
gestionare a resurselor și a potențialităților creației (5’) 

3. Programa școlară și ecologia creștină 



    Ora de Religie - mediu propice pentru elevi 

  

- de a medita asupra relației personale cu creația și a modului în 
care gestionează acest dar primit de la Dumnezeu 

- de a îndrepta erorile sau de a consolida bunele practici privind 
relația cu mediul  

- de a descoperi locul şi rolul lor în relaţie cu creaţia, modul în care 
gestionează resursele creației 

- asumarea de către tineri a unui comportament responsabil față de 
creație 

 



Exercițiu (30’) 

 Identificați activitățile posibile de responsabilizare a tinerilor 
în gestionarea resurselor creației, la conținuturile religioase 
menționate mai sus, completând tabelul: 

 

 
Activitatea 

 

Perioada/Data Strategii de lucru Clasele Responsabil 

 

 

 

 



Cuprinsul secvenței: 

1. Omul – administrator al creației, nu proprietar 

2. Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de 
gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

3. Programa școlară și ecologia creștină (5’) 

 



 
 

3. Programa școlară și ecologia creștină 
 

Programa de Religie – cultul ortodox, conținuturi religioase 
unde s-ar putea aborda eco-teologia:  

• Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni;  

• Creștinul în școală și în societate;  

• Crearea lumii;  

• Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină);  

• Dialogul între credință și știință. 



 

Exercițiu (20’) 

 

  Identificați problemele din comunitatea voastră 

referitoare la modul în care gestionează tinerii 

resursele creației și realizați o listă cu 10 soluții 

posibile. 

 



Exercițiu individual (20’) 

  

 1. Realizați un Eco-cod / Contract de valori / 
Angajament care să conțină îndemnuri pentru un 
comportament responsabil față de natură.  

 

 2. Prezentați o activitate școlară la care să puteți 
valorifica acest cod.    



      

 

 Pentru om, natura se jertfește și i se oferă în 

dar pentru a se hrăni; ea poate fi un exemplu 

pentru noi de dar şi dăruire, de jertfă şi slujire.  În 

funcție de cât am vegheat la sănătatea ei, putem 

spune că ea ne umple de viaţă sau ne poate ucide.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 

 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 

- Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui 

comportament responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  

creației; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării 

lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a 

potențialităților  creației; 

 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

Aplicaţie (20 minute) 

Selectați din Sfânta Scriptură versetele referitoare la respectarea naturii și a legilor ei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

Aplicaţie (30 minute) 

Identificați activitățile posibile de responsabilizare a tinerilor în gestionarea resurselor 

creației, la conținuturile religioase menționate mai sus, completând tabelul: 

 

Activitatea Perioada/Data Strategii de lucru Clasele Responsabil 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

Aplicaţie (20 minute) 

Identificați problemele din comunitatea voastră referitoare la modul în care gestionează 

tinerii resursele creației și realizați o listă cu soluțiile posibile. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

 

Aplicaţie (20 minute) 

Realizați un Eco-cod/Contract de valori/Angajament care să conțină îndemnuri pentru un 

comportament responsabil față de natură. Prezentați o activitate școlară la care să puteți valorifica 

acest cod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 2- (T2_U3_S2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament 

responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  creației; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a potențialităților  

creației; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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APLICAȚII 

 

Denumirea activităţii: Calendarul mediului înconjurător 

Durata: 60 min 

Materiale: fişe de lucru conţinând un calendar, planşe de lucru, markere, creioane colorate, reviste, 

lipici. 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze pe grupe de câte 4 şi să realizeze un calendar al 

mediului înconjurător pornind de la schiţa de pe fişa de lucru. Astfel, pentru fiecare zi din 

calendarul respectiv elevii vor căuta una sau mai multe imagini sugestive (copiate, decupate din 

reviste sau realizate chiar de ei) şi un motto / citat reprezentativ.  

Elevii vor lucra împreună şi vor afişa ulterior rezultatul lucrului în echipă. 

Raţionament:  

Elevii vor conştientiza diferite probleme ale mediului prin discuţia asupra zilelor dedicate 

mediului înconjurător, vor lucra în echipă în vederea realizării unei sarcini de lucru.  

 

 

Fişa de lucru – Calendarul mediului înconjurător 

 
 

IANUARIE 

2 Ianuarie – Ziua mondială a zonelor 

umede 

FEBRUARIE 

2 Februarie - Ziua mondială a zonelor 

umede 

MARTIE 

15 Martie – 15 Aprilie - Luna pădurii 

22 Martie – Ziua mondială a apei 

APRILIE 

1 Aprilie - Ziua păsărilor 

22 Aprilie - Ziua pământului 

24 Aprilie - Ziua mondială a protecţiei 

animalelor de laborator 

MAI 

10 Mai - Ziua păsărilor şi arborilor 

22 Mai - Ziua internaţională a 

biodiversităţii 

24 Mai - Ziua europeană a parcurilor 

IUNIE 

5 Iunie - Ziua mondială a mediului 

8 Iunie - Ziua mondială a oceanelor 

17 Iunie - Ziua mondială pentru 

combaterea deşertificării 

21 Iunie - Ziua soarelui 

IULIE 

11 Iulie - Ziua mondială a populaţiei 

AUGUST 

9 August - Ziua grădinilor zoologice 

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 

http://www.predareareligiei.ro/
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16 Septembrie – Ziua internaţională a 

stratului de ozon 

26 Septembrie - Ziua mondială a 

munţilor curaţi 

1 Octombrie - Ziua mondială a 

habitatului 

4 Octombrie - Ziua mondială a 

animalelor 

8 Octombrie - Ziua mondială pentru 

reducerea dezastrelor naturale 

31 Octombrie - Ziua internaţională a 

Mării Negre 

NOIEMBRIE 

8 Noiembrie - Ziua internaţională a 

zonelor urbane 

DECEMBRIE 

10 Decembrie - Ziua drepturilor omului 

 
 
 
 
 

Denumirea activităţii: Produsul meu preferat 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale (opţional): imagini, lipici, markere, foi de hârtie. 

Descriere: 

Elevii sunt solicitaţi să lucreze în pereche şi să aleagă un produs care le place foarte mult, pe 

care îl consideră foarte important. Apoi îi vor realiza parcursul de producţie, de la producător până 

la consumator, menţionând resursele folosite în lanţul de producţie. Pentru prezentarea în faţa 

clasei, vor realiza un material vizual sau o simplă expunere.  

Raţionament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi resursele implicate în realizarea unor produse de consum şi 

vor conştientiza efectele asupra mediului înconjurător.  

 
Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament 

responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  creației; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a potențialităților  

creației; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.1 (30 minute) Joc de rol 

”Lanțul vieții”- (Obs. Poate fi aplicat la clasa a VII-a, la tema ”Crearea lumii” sau la clasa a XI-a, 

la tema ”Respectul creștinului față de lumea creată”) 

Materiale: câteva gheme de ață, lână, foarfece, câte o fișă ”Lanțul vieții” pentru fiecare participant ( 

dacă sunt mai mult de 24 de cursanți, pot fi pregătite mai multe fișe pentru persoanele care vor 

reprezenta plantele verzi și insectele). 

    Formatorul explică cursanților că este vorba despre legătura și interdependența în natură. 

    Formatorul împarte câte o fișă ”Lanțul vieții”, fiecărui participant. Unul dintre participanți citește 

conținutul fișei sale cu voce tare, ceilalți ascultă și se gândesc dacă există între ei și participantul din 

față vreo legătură (mănâncă ei acest animal sau sunt mâncați de acesta). Dacă o astfel de legătură 

există, unul din participanți se leagă cu o sfoară (lungimea de 1-2 m) , iar capătul îl leagă de talia 

celuilalt. Următorul participant citește fișa sa cu voce tare. Se repetă procedura descrisă mai sus. 

Aceasta se repetă, până când toți participanții se vor lega, formând o plasă. Unii dintre participanți 

vor fi legați cu câteva sfori.  

    Formatorul le prezintă apariția unei probleme ecologice. Spre exemplu: 

”Fabrica din apropiere a deversat deșeuri toxice în râul în care trăiesc multe specii de pești și plante, 

din care se alimentează cu apă oamenii și din care se adapă animalele, punându-le acestora viața în 

pericol” 

    Toți cursanții care se află în plasă și asupra cărora influențează această situație (în acest caz sunt 

peștii și plantele din apa râului, oamenii, animalele) trebuie să se așeze pentru a arăta că ei nu pot să 

supraviețuiască în așa condiții. După aceasta, toți cursanții care depind direct de pești și plantele din 

apă,de oameni și animale,  de asemenea trebuie să se așeze, arătând efectele secundare ale 

deversării deșeurilor toxice. Fiecare participant care este legat de participantul așezat, de asemenea, 

trebuie să se așeze. 

 

Alte exemple de situații: 

-Sub pretextul că pomii sunt infestați cu insecte, compania silvică a extras 100 ha de brad de pe 

versantul muntelui. Ploile abundente au produs alunecări de teren și inundații. 
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-Anul acesta a fost invazie de insecte. Pentru a nu le compromite recolta, fermierii au folosit 

insecticide pentru a stârpi insectele. Aceste substanțe toxice a omorât toate insectele din zonă. 

În urma exercițiului ”Lanțul vieții”, formatorul dezbate împreună cu participanții următoarele 

probleme: 

 Ce ați înțeles despre ecosistem? 

 Asupra căror părți ale ecosistemului au influențat problemele ecologice? 

 Ce probleme ecologice cunoașteți? Asupra căror părți ale ecosistemului influențează? 

 Ce puteți face pentru rezolvarea acestor probleme ecologice? 

 

 

Exemplu de fișe ”Lanțul vieții”  

 

Sunt om și mănânc carne de animale, de 

păsări și de pește. De asemenea îmi plac 

fructele și legumele. 

Sunt pasăre. Eu mănânc boabe, semințe și 

insecte. Apă beau din râu. Uneori oamenii 

mă folosesc în mâncare. 

Eu sunt pasăre. Consum boabe, semințe și 

insecte, iar apă beau din râu. 

Eu sunt o plantă verde. Pentru a crește, am 

nevoie de soare, sol curat și apă curată. 

Păsările mici, mamiferele mă consumă. 

Sunt un mamifer mare. Mănânc iarbă și 

boabe. Uneori oamenii mă consumă. 

Eu sunt un mamifer mare. Consum boabe 

semințe, fructe, insecte, pești, beau apă din 

râu. Când mor, bacteriile și mucegaiul 

descompun corpul meu și-l prefac în sol. 

Sunt pește. Mănânc plante și 

microorganisme. Sunt pescuit de către 

oameni, dar mi-e frică și de urși. 

Eu sunt o insectă. Consum plante. Păsările și 

unele mamifere mă folosesc drept hrană 

 

 

Aplicația nr. 2 (30 minute) – Pornind de la modelul dat, alcătuiți un alt lanț al vieții pentru alt 

ecosistem, stabilind părțile componente ale ecosistemului ales de voi și compuneți fișe proprii. 

 

Aplicația nr.3 (30 minute)- Joc de rol- ”Ruperea lanțului”- Tema: Exploatarea resurselor și 

dezechilibrele naturale”. Obs. Se poate aplica la clasa a XI-a, tema: Respectul creștinului pentru 

lumea creată) 

Materiale: fiecare grup va primi câte o foaie mare de hârtie, lipici, pixuri și un set de fișe tăiate cu 

”Procesul ruperii lanțului”. 

http://www.predareareligiei.ro/
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    Formatorul împarte cursanții în grupuri de 4 persoane. Aceștia citesc împreună un set de fișe cu 

”Procesul ruperii lanțului”. După aceasta, aranjează fișele în cerc pe o coală de hârtie. Fișa ”Tăierea 

ilegală a pădurilor” trebuie să fie în partea de sus a cercului, iar restul trebuie să urmeze consecutiv, 

în direcția acelor ceasului. Fișele trebuie aranjate astfel ca să se vadă că fiecare este determinată de 

cea precedentă. După ce grupul a decis cum va aranja fișele, acestea trebuie lipite pe foaie și între 

ele desenate săgeți. După aceasta, participanții vor discuta pe grupe ce trebuie să facă pentru a rupe 

lanțul dezastrelor naturale. Acțiunile posibile ar putea include emiterea unor legi care să interzică 

defrișările, acțiuni de împădurire, despăgubirea celor afectați de către vinovați, pedepsirea 

vinovaților, construirea de diguri, construirea locuințelor pe locuri care nu sunt expuse riscului 

inundațiilor. 

După ce cursanții au hotărât ce trebuie să întreprindă, trebuie să descrie aceste acțiuni pe o foaie de 

hârtie alături de fișa respectivă din lanțul exploatării resurselor naturale. 

După ce toate grupurile au realizat însărcinarea, foile trebuie împrăștiate prin sală. Participanții 

trebuie să discute următoarele întrebări: 

 Care este cauza apariției dezechilibrelor naturale? 

 De ce acestea se dezvoltă în lanț? 

 Ce acțiuni a propus grupul vostru pentru a rupe lanțul? 

 Ce propuneri pot fi realizate mai ușor? 

 Cunoașteți programe care vin în sprijinul ideilor voastre? Care sunt acestea? 

Exemplu de fișe de rupere a lanțului 

Pierderea locuințelor 

Oamenii și-au pierdut locuințele în urma 

inundațiilor puternice  

Animalele sunt vulnerabile 

Animalele care locuiau în aria defrișată și-au 

pierdut casa, fiind nevoite să își mute 

habitatul. 

Scăderea numărului de animale sălbatice 

Animalele mici și mari din această zonă au 

devenit vulnerabile. 

Tăierea ilegală a pădurilor  

Au fost defrișate 200 ha de pădure 

Alunecări de teren 

Pământul argilos a început să alunece la vale 

din cauza ploilor . 

Inundații 

Debitul râurilor a crescut, astfel încât apa s-a 

revărsat peste câmpuri cu cereale și a intrat 

în gospodăriile oamenilor, distrugând totul în 

cale. 

 

                                               Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament 

responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  creației; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a potențialităților  

creației; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (30 minute) 

S.O.S Natura (Obs. Se poate aplica la clasa a XI-a, tema: Respectul creștinului pentru lumea 

creată) 

Materiale: ziare, articole care conțin probleme de mediu din țara noastră, o coală mare de hârtie pe 

care este desenat conturul României, foarfece, lipici. 

Formatorul împarte cursanții în echipe de câte 4 membri și le pune la dispoziție ziare și articole de 

pe internet, în care sunt semnalate probleme de mediu din diferite zone ale țării noastre. De 

asemenea, pune la dispoziție fiecărei echipe o planșă mare pe care este desenat conturul țării 

noastre. 

Cursanții vor decupa articolele referitoare la tema dată, apoi le va lipi pe în zona la care face 

referire. 

După terminarea sarcinii de lucru, cursanții prezintă cele mai importante informații descoperite, 

apoi răspund la următoarele întrebări: 

 Ce probleme de mediu sunt semnalate mai des? 

 Care sunt cele mai grave probleme din punctul lor de vedere? 

 Ce zone ale țării se confruntă cu cele mai multe probleme de mediu? 

 Care sunt cauzele acestor probleme? 

 Cum cred ei că se pot rezolva aceste probleme de mediu? 

 

Aplicația nr. 5 – (30 min.) – Realizați un afiș prin care să conștientizați membrii comunității 

voastre de importanța gestionării corecte a resurselor creației. 

 

 

Aplicația nr. 6 – (30 min). Alcătuiți un decalog al protecției mediului, pe care să-l promovați în 

școala și în comunitatea voastră. 

 

 

                                               Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament 

responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  creației; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a potențialităților  

creației; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.2 ( 20 min) - Metoda 6-3-5  

Tema: Respectul față de lumea creată 

Tema dezbaterii: Identificați acțiuni prin care omul manifestă respect față de lumea creată de 

Dumnezeu. 

Participanții la activitate sunt împărțiți în grupuri de câte șase, iar în cadrul acestora este desemnat 

câte un moderator. În cadrul grupurilor se discută tema prezentată. Timp de lucru: 5 minute 

O coală de hârtie este trecută pe la fiecare grup, care propune câte trei idei, după modelul de mai 

jos. 

 

 

 

 Prima idee A doua idee A treia idee 

Grupa 

nr.1 

Oamenii au datoria de a utiliza 

resursele naturale cu măsură. 

Oamenii participă la 

ecologizarea mediului 

înconjurător 

Oamenii participă la 

acțiuni de împădurire 

a suprafețelor 

deșertificate. 

Grupa 

nr. 2 

   

Grupa 

nr. 3 

   

………….  

 

  

 

În situația apariției, în mod repetat a anumitor idei, există posibilitatea reformulării acestora sau a 

identificării altora noi. 

Formatorul citește ideile scrise în tabel și discută cu participanții care dintre acestea pot fi reținute 

/însușite de către toți participanții. 

 

Aplicația nr. 2 (40 min.) Metoda photolangage 

Tema: Respectul creștinului față de lumea creată 

Etape: 

1. Prezentarea obiectivului. Formatorul prezintă  obiectivul și modul de desfășurare a 

activității, apoi va propune cursanților imagini pe tema ”Respectul creștinului față de 
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lumea creată”, în scopul facilitării conversației pe această temă. Imaginile vor conține atât 

acțiuni pro mediu cât și acțiuni împotriva mediului. 

2. Selecția individuală. Formatorul afișează toate imaginile, iar fiecare cursant le privește și se 

oprește asupra uneia dintre ele. 

3. Discutarea ilustrațiilor.  Fiecare cursant își va motiva alegerea făcută. În situația alegerii 

aceleiași imagini de către mai mulți cursanți, fiecare va expune pe rând motivul alegerii. 

Discuțiile pot fi mai ample, în funcție de timpul avut la dispoziție. Se va discuta și pe 

marginea imaginilor care nu au fost alese de către participanți. Pe tot parcursul acestei etape, 

formatorul poate dinamiza discuția prin întrebări al căror răspuns să evidențieze cât mai 

multe aspecte legate de tema discutată. 

4. Selecția colectivă și evaluarea activității realizate în comun. În această etapă, de comun 

acord, se alege o imagine din cele prezentate, apoi se organizează o activitate didactică (se 

crează o povestire în lanț) și se evaluează rezultatul acțiunii desfășurate în comun. 

 

Aplicația nr. 3 ( 30 min)- Joc de rol- Proces- ”Crime împotriva naturii” 

Formatorul va anunța obiectivele și modalitatea de desfășurare a activității. Cursanții își vor alege 

fiecare rolul care i se potrivește. (În cazul în care vor dori mai mulți același rol se negociază).  

Dintre cursanți va fi stabilit un judecător, doi avocați, jurați, iar ceilalți vor fi împărțiți în două 

grupe: o grupă desemnează acuzații, iar cealaltă acuzatorii. 

După deschiderea oficială a procesului, avocatul acuzării prezintă acțiunile împotriva mediului, 

comise de către acuzați: defrișarea a 100 ha de pădure și deversarea a 1000 l de deșeuri toxice în 

apele râului Moldova, acțiuni ce au dus la alunecări de teren, inundații, pierderea locuințelor de 

către 102 familii de pe valea râului Moldova, cât și infestarea apei ce a dus la moarte a peștilor și 

altor viețuitoare acvatice. 

Avocatul apărării pledează nevinovat, invocând mai multe motive printre care: 

- pomii erau bolnavi, iar firma avea contract legal pentru extragerea lemnului și pentru 

reîmpădurirea zonei;  

- studiile geologice nu arătau că există riscul alunecărilor de teren; 

- deversarea deșeurilor toxice a fost un accident regretabil; 
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- oamenii și-au construit case în zone cu risc, iar firma nu e responsabilă pentru pierderea 

locuințelor; 

-inundațiile au fost provocate de cantitatea mare de precipitații, nu de defrișarea pădurii. 

- moartea viețuitoarelor acvatice poate fi cauzată și de alte motive. 

Cursanții caută argumente pentru ca vinovatul să fie pedepsit și identifică soluții pentru a rezolva 

problemele legate de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 

Modalităţi de conştientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor şi a 

potenţialităţilor creaţiei    (faţă în faţă) 

(30’ teorie, 90’ practică) 

 

1. CUPRINS 

 Cosmologia științifică 

 Natura omului 

 Darul tainic al vieții 

 Comuniunea omului cu Dumnezeu 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi cunoaşte direcția teologică şi cea ştiinţifică asupra originii lumii, dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

 Veţi identifica repere ale dezvoltării unui discurs interdisciplinar referitor la originea 

şi începutul universului; 

 Veți integra în conținuturile didactice terminologia interdisciplinarității care 

statornicește raportul de complementaritate dintre știință și religie. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Viață 

 Dihotomie 

 Creație  

 Sinergie 
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APLICATII 

Aplicaţie 1 (90 min) 

Denumirea activitătii: – Icebreaker 

Durata: 10 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare. 

Materiale: o înregistrare conţinând diverse sunete produse de apă (căderea unei picături, ploaie 

torenţială, cascadă, curgerea unui râu, sunetele produse de joaca în apă etc.) 

Descriere: 

Profesorul explică elevilor că apa ca simbol apare în artă, muzică şi literatură şi solicită elevilor 

să ofere exemple în acest sens. Are mereu conotaţii pozitive sau există şi conotaţii negative?  

Apoi profesorul solicită elevilor să noteze impresiile sugerate de diverse sunete produse de apă 

pe care profesorul le are înregistrate. Impresiile sunt apoi discutate cu toată clasa. 

 

Raţionament:  

Elevii vor actualiza cunoştinţe dobândite anterior şi vor fi pregătiţi pentru lecţia nouă. 

 

Aplicatie 2.  

Denumirea activitătii: – O zi fără apă  

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii. 

Descriere: Profesorul solicită elevilor să lucreze în perechi pentru a îndeplini următoarea sarcină de 

lucru: Imaginaţi-vă că într-o zi vă treziţi dimineaţă că nu curge apa. Aveţi doar 2l de apă în casă şi o 

singură persoană poate beneficia de ea. Cine ar fi acea persoană şi de ce? Elevii discută şi 

formulează concluzii pee care le expun apon în faţa întregii clase.  

Raţionament:  

Elevii vor dezbate situaţia şi vor conştientiza importante apei în viaţa de zi cu zi. 
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Aplicatie 3.  

Denumirea activităţii: Pânza vieţii 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii. 

Materiale necesare: coli mari de carton sau hârtie, scotch, lipici, ace cu gămălie, un ghem de sfoară 

sau fir de lână, markere sau creioane colorate.  

Descriere: 

Elevii vor crea „o pânză a vieţii” pentru a ilustra modul în care tot ce e viu depinde de apă.  

Pânza de viaţă sugerează că toate fiinţele se leagă unele cu celelalte şi depind de apă pentru a exista. 

Raţionament:  

Elevii vor conştientiza legătura indestructibilă apă – viaţă.  

 

Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S2 (față în față) 

Modalități de conștientizare a elevilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor și a 

potențialităților creației 

(30 inute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 
 Omul – administrator al creației, nu proprietar 

 Ora de religie – cadru de conștientizare a modului de gestionare a resurselor și a potențialităților creației 

 Programa școlară și ecologia creștină 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele de ecologie creștină pentru formarea și asumarea unui comportament 

responsabil la tineri față de gestionarea resurselor și a potențialităților  creației; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema ecologiei creștine, cu posibilitatea aplicării lor la clasă; 

 Veți determina tinerii să conștietizeze importanța gestionării eficiente a resurselor și a potențialităților  

creației; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 creație; om; natură; responsabilizarea tinerilor; gestionare a resurselor și a 

potențialităților creației 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.1 (45 min) Joc de rol 

Insula pustie 

Materiale necesare- harta insulei cu lista de obiecte rămase după naufragiu 

Formatorul împarte grupul pe echipe de 5-7 persoane și li se dă fiecăruia harta insulei. Fiecare 

echipă va lucra independent.  

 

 

Scenariul pentru fiecare echipă este următorul: ”Sunteți unicii supraviețuitori ai unui naufragiu. Ați 

ajuns la această insulă duși de mare care v-a adus resturi de la echipamentul de la bord . Resursele 

insulei sunt limitate și orice utilizare a lor în exces duce la terminarea acestora, dezechilibre 

naturale, inclusiv moartea locuitorilor insulei. Va trebui să alcătuiți un regulament de protejare a 

mediului pe care să-l respectați cu stictețe pentru a putea supraviețui, apoi folosindu-vă de 

cunoștințele și abilitățile voastre, pregătiți-vă pentru a locui aici cel puțin trei ani”. Se dă harta 

insulei unde de asemenea este lista obiectelor rămase. Trebuie planificați următorii trei ani: 

recunoașterea insulei, căutarea alimentelor și a apei potabile, organizarea lucrului, locuințe, 

atitudinea față de tribul de pe insulă, apărarea în fața posibililor inamici, conservarea surselor de 

hrană, protejarea insulei cu toate resursele ei, în vederea asigurării unui trai normal pe următorii trei 

ani. Vor supraviețui pe insulă doar membrii grupei care alcătuiește și respectă cel mai bun eco-cod, 

cei care respectă natura și resursele ei cel mai mult. 

 

 

După 30 de minute echipele se reunesc. Liderul fiecărei echipe prezintă în plen, regulamentul 

stabilit în vederea protecției mediului și  soluțiile identificate pentru a putea supraviețui. Cele mai 

interesante idei sunt notate pe o foaie  flipchardt. 
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Lista obiectelor rămase după naufragiu: o cutie de muniție, o cutie de chibrituri, un set de prim 

ajutor, șase conserve de carne, șase sticle de lapte, un sac cu cartofi, 10 kg grăunțe, un topor, pânză, 

cuțit, coardă marinărească, combustibil, harta și două arme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Nume și prenume: Filip Daniela                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trib 

local 
Pădure 

munți 

Apă 

potabilă/nepotabilă 
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T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

Noțiuni teoretice (30 min.) 

 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Ce înțelegem prin modele de predare pentru elevi cu stil de predare predominant 

kinestezic  

b. Repere ale organizării eficiente a actului didactic la Religie, pentru școlarii mici cu 

stil de învățare predominat kinestezic 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți adapta strategiile pozitiv-creative pentru a eficientiza activitățile cu copiii 

kinestezici 

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor 

kinestezici 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare kinestezic/Învățare kinestezică 

 Metode și procedee didactice pozitiv-creative 
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  SLIDE 1 

Noțiuni teoretice (30 minute) 

 

 

      Introducere   

Religia este specialitatea didactică responsabilă de calitatea formării spirituale. Vibrațiile 

acestei învățări ating cele mai delicate corzi sufletești pentru a le umple de frumusețe 

nepieritoare.  

Trup şi suflet fiind, omul poate mişca puterile şi lucrurile 

lumii în vederea unor scopuri materiale, dar şi pentru creşterea lui 

spirituală. De aceea, faptul că omul poate experia lumea este un 

dar extraordinar, alcătuit din mai multe potriviri minunate. 

Pe de o parte, simţurile omului pot cuprinde lumea, fiind 

ajustate după mărime, formă, distanţă, culoare, sunet, încât se 

poate spune că, pe bună dreptate, o parte semnificativă a lumii este 

în puterea simţurilor noastre. Pe de altă parte, printr-o alcătuire 

plină de înţelepciune, puterile simţurilor omeneşti se împletesc cu 

cele ale raţiunii lui, făcând posibilă înţelegerea. Această legătură 

face posibilă ajungerea minţii la înţelesurile adăpostite în cele sensibile. Încercând să surprindă 

această alcătuire extraordinară a omului, care poate să înţeleagă cu mintea date despre lumea 

sensibilă sesizată prin simţuri, Sf. Maxim Mărturisitorul se întreabă: „Cum se uneşte mintea şi 

ceea ce se înţelege prin înţelegerea de la mijloc şi care e relaţia ce uneşte cele despărţite în 

jurul înţelesului rezultat din amândouă, de se cuprind una pe alta...?“. În om, ca fiinţă cu suflet 

înţelegător şi trup material, se întâlneşte lumea materială şi cea spirituală. În el „se uneşte 

mintea înţelegătoare cu cele înţelese în înţelegerea lui; la fel, actele lui perceptive, cu lucrurile 

sensibile în simţirea lui“. 

Omul este, deci, chemat să adune în el înţelesurile sădite în lume de Dumnezeu,iar 

aceasta o face utilizând trupul, înseztrat cu puterile sale, senzitive și de mișcare. 

 

Copiii cu stil de învățare predominat kinestezic au foarte dezvoltată această 

sensibilitate prin ”atingere” spirituală, catifelată și profundă. Ei pot fi uneori plini de 

energie debordantă, iar alteori interiorizați, retrași în ”castelul” pe care și l-au construit în 

sufletul lor avid de curiozitate și de deschidere spre experiențe cognitive și afective compatibile 

cu linia personală de formare. 
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Cum recunoaștem un copil care preferă stilul de învățare kinestezic: 

 

 Vorbește rar și se poziționează aproape de persoana cu care interacționează; 

 Este interesat de jocuri, de experimente, de mișcare;  

 Apelează la gesturi și alte elemente ale limbajului paraverbal pentru a demonstra 

ceea ce a învățat; 

 Nu agreează să scrie sau să citească prea mult, fiind o persoană de acțiune;  

 Utilizează verbe de acțiune și de mișcare;  

 Atunci când se mișcă sau studiază ”pe viu” (prin atingere), i se activează memoria 

de lungă durată; 

 Îi place să spună rugăciunea și să realizeze demonstrații ale practicii de specialitate; 

 Se bazează pe emoții, atunci când ia decizii; 

 Deține un accentuat simț pragmatic.  

 

Indicație pentru formator: Profesorii vor fi invitați să enumere și alte moduri de 

manifestare a școlarilor mici cu stil de învățare kinestezic. 

 

 

 

SLIDE 2 

 

Ce înțelegem prin modele de predare pentru elevi cu stil de învățare 

predominant kinestezic 

 

În special pentru școlarii mici cu stil de învățare 

predominat kinestezic, formatele moderne ale activităților 

didactice sunt cele mai eficiente. Pentru a coopera, kinestezicii 

au nevoie de acea atingere  de natură spirituală sau de 

atingerea fizică a materialelor didactice pe care le folosește 

profesorul îndrumător în activitate. 
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De exemplu: La clasa a IV-a, în format ERR, cu aplicare la 

conținutul tematic Decalogul – datoriile față de aproapele, vor fi gândite 

următoarele direcții de acțiune pedagogică: 

 Valorificarea experienței kinestezice pe care o au acești copii în 

raport cu semenii. Kinestezicii sunt foarte bune persoane resursă 

în activitate, dat fiind faptul că sunt buni interpreți ai artei 

 actoricești.

 Se vor utiliza strategii didactice predominant pozitiv-creative și 

cu sporit impact kinestezic: jocuri didactice care stimulează 

cooperarea, sociabilizarea, accesarea mijloacelor digitale, cu 

 caracter multimedia și 3D etc.;

 Creativitatea didactică va fi flexibilizată și pliată pe sugestiile pe care deseori le 

furnizează inspirat kinestezicii. 

        

Indicație pentru formator: Profesorii vor fi invitați să prezinte câteva exemple 

de soluții didactice pentru kinestezici, soluții aplicabile la conținutul mai sus 

menționat. 

 

 

 

 

 

SLIDE 3 

 

Repere ale organizării eficiente a actului didactic la Religie, pentru 

școlarii mici cu stil de învățare predominat kinestezic (I) 

 

 Elemente care motivează învățarea kinestezică:  

  

- Permiterea pauzelor de mișcare pe parcursul 

derulării activităților; 

- Încorporarea mijloacelor multimedia, ca suport 

pentru asigurarea înțelegerii conținuturilor;   

- Încurajarea notării și exprimării verbale a 
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opiniilor personale (în stil original, actoricesc) cu privire la conținutul activităților; 

- Aplicarea secvențelor de tip joc didactic în toate tipurile de activități implementate;  

- Valorificarea judicioasă a potențialului creativ al kinestezicilor; 

- Atitudinea încurajatoare, zâmbitoare , caldă a profesorului. 

     

Temă de reflecție: Care sunt avantajele simțului tactil în raport cu celelalte 

simțuri? 

 

 

Indicație pentru formator: Profesorii vor împărtăși grupului ”mici secrete” ale 

reușitei profesionale în interacțiunea lor cu copiii kinestezici. 
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SLIDE 4 

 

 

Repere ale organizării eficiente a actului didactic la Religie, pentru școlarii mici cu 

stil de învățare predominat kinestezic (II) 

 

 Metode și procedee didactice pozitiv-creative adecvate stilului de 

învățare kinestezic: 

 

Multe dintre metodele moderne, interactive și de stimulare a învățării prin 

cooperare, sunt adecvate copiilor cu stil de învățare kinestezic:   

     

- Brainstorming; 

- Gândiți/Lucrați în perechi/comunicați; 

- SINELG;         

- Unul stă, trei circulă; 

- Cubul;     

- Phillips 6-6; 

- Proiectul de grup; 

- Metoda 6-3-5; 

- Mozaicul 

- Jocul de rol; 

- Pelerinaje, vizite de studiu la obiective cu importanță religioasă. 

 

Temă de reflecție: Cât de mult responsabilizez pe copiii cu stil de învățare 

predominat kinestezic? 

 

Indicație pentru formator: Profesorii vor fi solicitați să ofere exemple de 

conținuturi de învățare, din programele școlare pentru nivel primar, și vor 

prezenta aplicarea unei astfel de metode, cu prezentarea beneficiilor pentru 

kinestezici..  
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SLIDE 5 

 

 

Repere ale organizării eficiente a actului didactic la Religie, pentru școlarii mici cu 

stil de învățare predominat kinestezic (III) 

 

 Mijloace de învățământ adecvate stilului de învățare kinestezic: 

 

- Softuri educaționale; 

- Manualul digital de pe tabletă; 

- Prezentări multimedia; 

- Obiecte de cult; 

- Portofolii de specialitate; 

- Tablă interactivă/ Smart Desk etc. 

De exemplu: La clasa pregătitoare, pentru conținutul Iisus Hristos iubește copiii, activitate 

de tip ERR, în etapa reflecției, profesorul poate folosi o prezentare multimedia, un joc de tip 

RPG, pe computer, sau un material creat special pentru a fi accesat cu ajutorul unei table 

interactive sau a unui dispozitiv Smart Desk.   

 

 

 

 

Indicație pentru formator: Profesorii vor fi solicitați să ofere și alte exemple 

de aplicații didactice la care au folosit avantajos pentru kinestezici mijloace 

moderne, dar și mijloace creative, originale sau adaptate situațiilor din școli 

mai puțin dotate material. 
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SLIDE 6 

 

 

 

Concluzii 

 

 

 Elevii cu stil de învățare predominant kinestezic pot fi valorificați ca persoane resursă în 

activitățile de Religie.  

 Strategiile didactice pozitiv-creative îi motivează pe kinestezici să se implice în 

activități. 

 Jocurile de rol, exersarea rugăciunilor, a practicii religioase au un impact benefic în 

accesibilizarea cunoștințelor de specialitate pentru copiii kinestezici. 

 Utilizarea formelor pozitive și prietenoase de limbaj paraverbal îi motivează pe copiii 

kinestezici. 
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Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice  
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Material realizat de  
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Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 
• Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

• Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

• Exemple de strategii didactice pozitiv-creative 
adecvate stilului de învățare kinestezic 

• Aplicații practice (90 minute) 

 



• Când mă apropii de un copil, el inspiră în mine două sentimente: 
sensibilitate pentru ceea ce este, şi respect pentru ceea ce poate 
deveni. (Louis Pasteur) 

• Pe de o parte, simţurile omului pot cuprinde lumea, fiind ajustate 
după mărime, formă, distanţă, culoare, sunet, încât se poate 
spune că, pe bună dreptate, o parte semnificativă a lumii este în 
puterea simţurilor noastre.  

• Pe de altă parte, printr-o alcătuire plină de înţelepciune, puterile 
simţurilor omeneşti se împletesc cu cele ale raţiunii lui, făcând 
posibilă înţelegerea. 

 



Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 
• Simțurile aduc lumea sensibilă în minte (10 minute) 

• Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

• Exemple de strategii didactice pozitiv-creative 
adecvate stilului de învățare kinestezic 

• Aplicații practice (90 minute) 

 



TEORIE 

Trup şi suflet fiind, omul poate mişca puterile şi lucrurile lumii în 
vederea unor scopuri materiale, dar şi pentru creşterea lui spirituală. 
Faptul că omul poate experia lumea este un dar extraordinar, alcătuit 
din mai multe potriviri minunate. 
 
Simţurile omului pot cuprinde lumea, fiind ajustate după mărime, 
formă, distanţă, culoare, sunet, încât se poate spune că, pe bună 
dreptate, o parte semnificativă a lumii este în puterea simţurilor 
noastre.  
 
Printr-o alcătuire plină de înţelepciune, puterile simţurilor omeneşti se 
împletesc cu cele ale raţiunii lui, făcând posibilă înţelegerea.  



În om, ca fiinţă cu suflet înţelegător şi trup material, se întâlneşte 
lumea materială şi cea spirituală. În el „se uneşte mintea înţelegătoare 
cu cele înţelese în înţelegerea lui; la fel, actele lui perceptive, cu 
lucrurile sensibile în simţirea lui“ (Sf. Maxim Mărturisitorul). 

 

Omul este chemat să adune în el înţelesurile sădite în lume de 
Dumnezeu. Însă simţurile sale, ca ferestre ce deschid lumea, au şi 
limite. 

 

Cu ajutorul raţiunii, omul poate pătrunde lumea lucrurilor în locuri 
unde simţurile nu ajung şi poate înţelege felul în care este alcătuită 
materia lumii, dar şi legile ce guvernează universul, fără experienţa lor 
directă. 

TEORIE 



Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 
• Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

• Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii 
(10 minute)  

• Exemple de strategii didactice pozitiv-creative 
adecvate stilului de învățare kinestezic 

• Aplicații practice (90 minute) 

 



Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  
 

În demersul cunoaşterii lumii, noi trebuie să credem uneori ceea ce 
simţurile nu pot sesiza, şi alteori să acceptăm ceea ce este respins de logică.  

 

Oamenii nu sunt chemaţi să restrângă lumea la ceea ce sesizează simţurile 
lor, şi nici la ceea ce poate fi acceptat raţional. Credinţa este aceea care 
dezmărgineşte pe om, eliberându-l de simţuri şi de limitele raţiunii. 

 

Credinţa se arată a fi puntea ce trece dincolo de puterile noastre, care ne 
aduce în situaţia de a experia ceea ce nu poate fi cuprins şi înţeles în mod 
deplin, iubirea lui Dumnezeu.  

TEORIE 



„Credinţa este o cunoştinţă ce nu se poate dovedi. Iar dacă e 
cunoştinţă ce nu se poate dovedi, atunci credinţa este o legătură mai 
presus de fire, prin care în chip neştiut şi indemonstrabil ne unim cu 
Dumnezeu într-o unire mai presus de înţelegere“. 

 

Părintele Stăniloae comentează aici că, pentru om, credinţa e un simţ 
spiritual ce intră în atingere cu lumea dumnezeiască şi tainică, tot aşa 
cum intră simţul văzului trupesc în atingere cu lucrurile văzute.  

 

Prin credinţă intră înţelesurile sau puterile dumnezeieşti pline de 
taină în suflet, cum intră razele lucrurilor văzute prin ochii sensibili în 
fiinţa noastră. 

TEORIE 



Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 
• Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

• Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

• Exemple de strategii didactice pozitiv-creative 
adecvate stilului de învățare kinestezic (10 minute) 

• Aplicații practice (90 minute) 

 



Inteligenţa corporal-kinestezică foloseşte foarte mult informaţiile 
neuronale (senzaţii şi percepţii) oferite de corpul uman.  
 
Ea implică capacităţi cognitive, manuale şi emoţional-volitive clar 
definite, cum ar fi: coordonarea, echilibrul, dexteritatea, anduranţa 
fizică (rezistenţă la efort), viteza de mişcare. 
 
Inteligenţa corporală formează la nivelul creierului o hartă detaliată 
(schemă corporală) care ne ajută să ne coordonăm foarte bine corpul. 
 

TEORIE 



Cărămizile inteligenţei kinestezice trebuie antrenate, solicitate, exersate. : 
1. Abilitatea de a imita mişcările fizice ale altor persoane (dans, diverse 
sporturi); 
2. Capacitatea de a gestiona mişcări fine (scris, decupat, tăiat, desen fin ”în 
creion”) 
 
Elemente native ale acestei inteligenţe: 
- copii talentaţi sau atraşi la activităţi fizice şi sportive; 
- copii „neastâmpăraţi”, în mişcare continuă; 
- plăcere deosebită pentru manipularea obiectelor şi explorarea spaţiului; 
- abilităţi de lucru manual (motricitate fină) foarte bine dezvoltate; 
- verbalizarea senzaţiilor corporale atunci când gândesc sau sunt implicaţi în 
activităţi; 
- folosirea mâinilor (modelaj, colaj, pictură – mereu „murdari” cu lipici, 
acuarele sau alte materiale). 
 
 

TEORIE 



Pentru a coopera, kinestezicii au nevoie de acea atingere  de natură 
spirituală sau de atingerea fizică a materialelor didactice pe care le 
folosește profesorul îndrumător în activitate. 
Multe dintre metodele moderne, interactive și de stimulare a învățării 
prin cooperare, sunt adecvate copiilor cu stil de învățare kinestezic: 
• Brainstorming; 
• Gândiți/Lucrați în perechi/comunicați; 
• SINELG;         
• Unul stă, trei circulă; 
• Cubul;     
• Phillips 6-6; 
• Proiectul de grup; 
• Metoda 6-3-5; 
• Mozaicul 
• Jocul de rol; 
• Pelerinaje, vizite de studiu la obiective cu importanță religioasă. 

TEORIE 



TEORIE 

Mijloace de învățământ adecvate stilului de învățare kinestezic: 
 
Softuri educaționale; 
•Manualul digital de pe tabletă; 
•Prezentări multimedia; 
•Obiecte de cult; 
•Portofolii de specialitate; 
•Tablă interactivă/ Smart Desk etc. 



APLICAŢII 

Exerciţiu pe grupe (60’) 
Identificaţi un conţinut la gimnaziu/liceu şi proiectaţi secvenţele principale ale 
lecţiei, adaptând lecţia la specificul inteligenţei corporal-kinestezice în două 
cazuri distincte (aceeaşi lecţie). Participanţii se vor împărţi în două grupuri: 
1. În primul grup se vor forma perechi, care vor propune doar activităţi ce 
implică mişcare fără a părăsi banca, pentru a atinge obiectivele lecţiei. 
Perechile din al doilea grup vor folosi în planificare doar activităţi ce implică 
mişcare în orice formă şi în orice parte a clasei (15 minute); 
2. În cadrul fiecărui grup perechile vor prezenta propunerile lor, selectând 
elementele cele mai importante (20 minute); 
3. În plen, cele 2 grupe vor prezenta sinteza elementelor găsite subliniind 
aspectele interesante/provocatoare găsite. Se va discuta despre principalele 
modalităţi de aplicare la clasă a elementelor de inteligenţă kinestezică, 
modalităţi de aplicare individuală versus modalităţi de aplicare colectivă (25 
minute). 



APLICAŢII 

Exerciţiu pe grupe (30’) 
 
Exercițiu –   Proiectul de grup (30 minute) 
 
• Tema: Minunile Mântuitorului, conținuturi didactice pentru 

gimnaziu. 
• Participanții vor fi împărțiți în două echipe, care să aibă număr egal 

de persoane. 
• Sarcină pentru ambele echipe: realizarea unor produse artistice 

(plastice, actoricești, muzicale etc.) pentru tema menționată. 
• Fiecare echipă își va prezenta proiectul final. Se vor formula 

aprecieri cu privire la implicarea participanților la realizarea și 
susținerea proiectului de grup. 



Vederea necuprinderii lui Dumnezeu este un neîncetat urcuş către 
vederea şi trăirea tot mai intensă a necuprinderii Lui (pr. Dumitru 
Stăniloae). 

  

Vederea sau experienţa necuprinderii lui Dumnezeu e, în acelaşi 
timp, o însetare de a vedea sau a cuprinde mai mult din ea“.  

 

Sf. Simeon Noul Teolog scrie că atunci „când beau, totodată însetez. 
Sunt mereu însetat, deşi în gura mea e mereu apa, ce curge şi ea se 
revarsă în pâraie. Dar când văd oceanul, mi se pare că nu beau deloc, 
pentru că doresc să am tot, deşi am din belşug toată apa în gura 
mea“. 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

 Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

 Exemple de strategii didactice pozitiv-creative adecvate stilului de învățare kinestezic 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica noi repere pentru abordarea demersurilor didactice în folosul valorizării inteligențelor 

kinestezice  

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor kinestezici 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Lume sensibilă 

 Cunoaștere sensibilă 
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T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

 

Aplicații practice 

(90 minute) 

 

Aplicaţii practice (60 de minute) 

Identificaţi un conţinut la gimnaziu/liceu şi proiectaţi secvenţele principale ale lecţiei, adaptând 

lecţia la specificul inteligenţei corporal-kinestezice în două cazuri distincte (aceeaşi lecţie). 

Participanţii se vor împărţi în două grupuri: 

1. În primul grup se vor forma perechi, care vor propune doar activităţi ce implică mişcare fără a 

părăsi banca, pentru a atinge obiectivele lecţiei. Perechile din al doilea grup vor folosi în planificare 

doar activităţi ce implică mişcare în orice formă şi în orice parte a clasei (15 minute); 

2. În cadrul fiecărui grup perechile vor prezenta propunerile lor, selectând elementele cele mai 

importante (20 minute); 

3. În plen, cele 2 grupe vor prezenta sinteza elementelor găsite subliniind aspectele 

interesante/provocatoare găsite. Se va discuta despre principalele modalităţi de aplicare la clasă a 

elementelor de inteligenţă kinestezică, modalităţi de aplicare individuală versus modalităţi de 

aplicare colectivă (25 minute). 
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Aplicaţii practice (30 de minute) 

Exercițiu – Proiectul de grup  

Tema: Minunile Mântuitorului, conținuturi didactice pentru gimnaziu. 

Participanții vor fi împărțiți în două echipe, care să aibă număr egal de persoane. 

Sarcină pentru ambele echipe: realizarea unor produse artistice (plastice, actoricești, muzicale 

etc.) pentru tema menționată. 

Fiecare echipă își va prezenta proiectul final. Se vor formula aprecieri cu privire la implicarea 

participanților la realizarea și susținerea proiectului de grup. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1-FIF1-Ziua 2- (T3_U1_S5) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

 Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

 Exemple de strategii didactice pozitiv-creative adecvate stilului de învățare kinestezic 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica noi repere pentru abordarea demersurilor didactice în folosul valorizării inteligențelor 

kinestezice  

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor kinestezici 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Lume sensibilă 

 Cunoaștere sensibilă 

 

                                                                
  

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 
 
 
 

Aplicaţi1 1 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: imagini diverse, planşe de carton pe care este desenată o fereastră, lipici, foarfecă etc.  

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze pe grupe şi să realizeze design-ul unei ferestre (de biserică, de 

exemplu) folosind decupajele oferite de profesor şi planşele pe care a fost desenat deja cadrul unei 

ferestre.  

Profesorul face evaluarea planşelor, apreciind pozitiv toate compoziţiile, enunţă concluziile ce se 

impun. 

Rationament:  

Elevii îşi vor exersa astfel inteligenţa corporal-kinestetică, dar şi cea vizual-spaţială, emoţională, 

interpersonală etc. 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

Aplicaţia 2 

 

Denumirea activitătii: Chestionar: adevărat sau fals?  

Tipul de activitate: deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 15 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

La începutul lecţiei, fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând o serie de afirmaţii pe care să le 

noteze cu un A, dacă sunt adevărate, ori cu F – dacă sunt false. Profesorul explică elevilor faptul că, 

în cazul celor care au un procentaj mare de afirmaţii notate cu A, ce îi caracterizează este inteligenţa 

corporal-kinestetică. De asemenea, explică ce înseamnă aceasta şi cum îi poate ajuta.   

Rationament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi tipul de inteligenţă predominant ce îi caracterizează. 

Fişa de lucru:  

___ 1. Cele mai bune idei îmi vin când fac jogging sau curăţenie. 

___ 2. Îmi place să dansez. 

___ 3. Îmi place să fac plimbări lungi. 

___ 4. Fac cel puţin un sport. 

___ 5. Îmi plac activităţile în aer liber. 

___ 6.Hobby-urile mele implică activităţi fizice. 

___ 7. Nu îmi plac activităţile statice. 

___ 8. Îmi plac lecţiile care presupun mişcare. 

___ 9. Îmi plac activităţile în care îmi folosesc mâinile, precum cusutul, pictatul, desenatul, 

construitul etc. 

 

 

 

 

 
 Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

 

 

 
 

Aplicația 3 - 45 de minute 

1. Formatorul alege un citat cunoscut. Scrie citatul în formă tipărita cu font mare și apoi decupează fiecare cuvânt. 

Introduce toate cuvintele citatului într-un plic. Pregătește 3 astfel de plicuri. 

2. Împarte grupul mare în 3 grupuri mici. Fiecare grup mic va primi ca sarcină să refacă citatul din cuvintele primite, 

dar fără a comunica verbal cu colegii. Timp de lucru: 10 minute. 

3. La finalul timpului alocat, formatorul va verifica în ce măsură citatul a fost descoperit. 

4. Apoi va întreba toți participanții ce i-a ajutat sau ce i-a împiedicat să rezolve sarcina. Timp: 10 minute. 

5. Pe baza celor identificate de participanți, formatorul va descrie principalele exprimări corporale: mimica, gestica, 

zâmbetul și cum pot fi ele utilizate conștient în activitatea pedagogică. Timp: 20 de minute.  

 

Stoica Silvia Roxana  

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Valorizarea inteligenţei corporal-kinestezice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi putea construi aplicatii practice care sa valorifice utilizarea inteligentei corporal-kinestezice in 

predarea Religiei. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creativitate, inteligenţă corporal-kinestezica; 
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Este util pentru profesori sa faca un exercitiu de autocunoastere, anume un test privind tipurile de inteligenta dominante. 

Formatorul le poate recomanda acest lucru si le poate indica surse online. Eu am folosit un astfel de test in cadul unui 

proiect, iar fisierul poate fi descarcat gratuit aici test inteligente multiple (trebuie ales download).  

Daca timpul permite le poate aduce direct testele printate. De verificat daca nu au parcurs acest pas la rezolvarea 

temelor online. 

Aplicatiile propuse vizeaza pregatirea lucrului cu elevii, pentru valorificarea inteligentei corporal-kinestezice. 

 

 

Aplicație (30 minute) 

Se impart participantii in grupe de maxim 5 persoane. Pentru exercitiu sunt necesare rechizite specifice: 

1 foaie carton, 10 paie, 6 pahare, sfoara, lipici, 10 agrafe. In functie de optiunea formatorului lista poate 

fi schimbata, dar un set de materiale este necesar. 

Grupurile primesc sarcina de a construi in 10-15 minute un dispozitiv care considera ca ar fi putut fi de ajutor 

personajelor biblice (ex un carut cu care sa fie transportat ranitul de la marginea drumului, un balon cu care fiul ratacitor 

sa se poata intoarce mai repede, un dispozitiv cu care prietenii sa-l coboare pe bolnav, etc) 

Fiecare grup va avea un marker reprezentand personajul care se serveste de dispozitivul creat si cu ajutorul caruia vor 

putea demonstra cum functioneaza.  

Fiecare grup va demonstra sau prezenta dispozitivul.  

Procesarea exercitiului va evidentia ca parcurgerea experientei nu a alterat sensul episodului ales, dar i-a implicat pe 

participanti prin actualizarea cunostintelor, prin rolul direct jucat in economia intamplarilor si nu in ultimul rand prin 

efortul fizic propriu-zis. 

Se va incheia secventa cu un brainstorming cu privire la alte teme in care profesorii ar putea propune un astfel de 

exercitiu, fara a pune in pericol continutul mesajului biblic. 

 

 

Aplicație (60 minute) 

Urmatorul exercitiu este inspirat din exercitiul numit "Orasul viitorului", in care participantii 

construiesc cartierele unui oras al viitorului. Ei bine, noi vom lucra in oglinda acest exercitiu, fara a 

pierde nimic din valentele de stimulare a creativitatii si implicare a inteligentei corporal-kinestezice. 

Participantilor li se solicita sa listeze teme de lectii in care avem o activitate desfasurata de anumite 

personaje biblice intr-un cadru (exFericirile nu este o astfel de tema) 

Participantii trag la sorti biletele cu numere de la 1 la 5 si se impart pe grupe in functie de numarul ales. Fiecare grup 

alege un reprezentant, iar unul dintre ei va alege tema dintre cele listate. Sarcina comuna este de a construi spatiul, 

scena desfasurarii evenimentelor. Fiecare grup va realiza o parte distincta din oras/cetate/ etc. Participantii sunt 

incurajati sa nu se limiteze strict la o casa sau o gospodarie, ci sa o integreze in context, construind orasul sau locatia in 

care se afla. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV2dWxlZGl8Z3g6NGE0MDMzMDUyZDRhYjcwZg%20
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Participantii au nevoie de rechizite specifice si sunt incurajati sa foloseasca si orice alte obiecte pe care le au la 

indemana daca doresc (ex dopul unei sticle, o floare). Rechizitele primite de fiecare grup vor include: o foaie mare de 

carton pe care vor construi segmentul din oras, hartii A4 albe si colorate, lipici, banda adeziva, culori, paie, scobitori, 

pahare de plastic, elastice, hartie glasata si creponata. 

Participantii au 25-30 minute pentru a realiza constructia. Echipele nu se consulta direct, ci doar prin dialogul 

reprezentantilor. 

Acestia pot realiza daca doresc o schita, dar formatorul nu insista asupra acestui aspect. 

La finalizarea constructiei toate bucatile din scena realizata vor fi ansamblate intr-o constructie unitara, iar grupele vor 

prezenta fiecare elementele pe care le contine segmentul lor, de ce le-au ales si cum ajuta fiecare la o mai buna 

intelegere a contextului in care a avut loc actiunea. 

Se proceseaza si modul in care s-au simtit pe parcursul realizarii sarcinii, cum s-au adaptat la cerinta de a se juca si a fi 

creativi.  

Se cere participantilor sa se gandeasca la intrebari suport pe care le-ar pune pune elevilor in supervizarea unei sarcini 

similare, pentru a se asigura ca elevii reusesc sa se apropie de realitatile vietii cotidiene din scena descrisa. 

Formatorul verifica ce parere au acum participantii despre temele propuse initial. Poate fi folosit un astfel de exercitiu in 

cadrul oricareia? Ar mai fi si alte teme unde s-ar putea utiliza exercitiul? 

Cum ar folosi mai departe pentru fixarea temei informatiile extrase din scena construita? 

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

 Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

 Exemple de strategii didactice pozitiv-creative adecvate stilului de învățare kinestezic 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica noi repere pentru abordarea demersurilor didactice în folosul valorizării inteligențelor 

kinestezice  

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor kinestezici 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Lume sensibilă 

 Cunoaștere sensibilă 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 30 de minute  

1. Formatorul va împărți grupul mare în 4 grupuri mici. 

2. Fiecare grup mic va propune în timp de 15 de minute, o modalitate de predare a unei ore de Religie cu tema  

”Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos” în care să valorifice deopotrivă inteligența verbal-lingvistică, logico-matematică, 

vizual-spațială și corporal-kinestezică a elevilor dintr-o clasă. Se vor descrie momentele predării și tipul de inteligență 

vizată. 

3. După expirarea timpului, fiecare grup mic va prezenta în grupul mare modalitatea identificată și materialele 

pedagogice folosite. Timp: 15 de minute.  

 

Stoica Silvia Roxana  

 

 

 

Aplicația 2 - la clasă (60 minute) 

1.Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VII-a, la tema „Fericirile”  

pregătiţi materiale legate de fericiri. Mai precis scrieţi pe foi A4 câte un verset din cele 9 Fericiri. 

Pregatiţi 4 seturi (SET 1) cu câte 9 planşe. De asemenea pregătiţi şi 4  seturi de reprezentări grafice ale 

celor 9 Fericiri, de data aceasta numerotate în ordine (SET 2). Apoi împărţiţi clasa în două, trei sau 

patru grupe egale. Important este ca într-o grupă să se afle un număr de minim 5 maximum 9 persoane. 

(5 minute) 

2. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior (SET 1) pe care să le consulte în vederea realizării 

sarcinii.”Reconstruiţi în ordinea corectă Fericirile aşa cum au fost ele prezentate de Mântuitorul Hristos. Nu aveţi voie 

să vă uitaţi în manuale sau alte materiale, încercaţi să vă aduceţi aminte ordinea lor. În momentul în care sarcina s-a 

terminat fiecare din elevi va purta o planşă şi elevii se vor afişa în şir indian cu planşele respective.”   Această sarcină se 

va desfăşura pe grupe şi va dura aproximativ 10 minute, simultan pentru toate grupurile.  

 

3. Grupele vor afişa fiecare în mod fizic rezultatul. Fiecare elev va putea să vadă rezultatul celorlalţi. Profesorul 

va media o discuţie cu elevii despre predica de pe munte şi ceea ce cred elevii că reprezintă fiecare fericire. Se 

va putea  discuta şi dacă cred că există o ordine a lor, cum ar putea fi aceasta. 20 minute 

 

4. Profesorul va ruga grupele să revină la locul de activitate pentru faza a 2-a, şi  va înmâna fiecărui grup 

următorul set de coli sau cartonaşe, cele cu reprezentări grafice. (SET 2). Elevii vor trebui să facă potrivirea 

între fiecare imagine grafică şi Fericirea corespunzătoare, în acest fel ordinea lor fiind restabilită. 7 minute 

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/5 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

5. Elevii vor afişa din nou fizic, unul lângă altul rezultatele obţinute, fiecarui citat findu-i asociat de asceastă dată 

un simbol grafic. Se va iniţia şi o discuţie despre prima ordinea primei afişări a versetelor şi actuala ordine. 8 

minute 

6. Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 10 minute. 
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATORI 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în relația profesor-elev   

 

Se spune că Mântuitorului nostru Iisus Hristos îi erau aduși copii pentru ca el să-i atingă ”Și aduceau la El 

copiii ca să-Și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit și Le-a zis: 

Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți căci a lor va fi Împărăția lui Dumnezeu. Cine nu v-a primi Împărăția lui 

Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Și luându-i în brațe, I-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei”. El este 

primul care ne îndeamnă să le arătam copiilor noștri iubirea ce le-o purtăm prin mesaje dincolo de cuvinte; I-a luat în 

brațe și și-a pus mîinile peste ei.  

Dar ce efect pot avea mîinile noastre puse pe copii și care este rolul educativ al unui asemenea gest? 

Numeroase studii au demonstrat că pentru o dezvoltare armonioasă, un copil are nevoie pe lângă hrană, haine 

sau acces la educație, de confirmarea că există în propriul corp. Dar această confirmare nu se poate face de către copil 

pentru sine. Este nevoie de un altul. La început de mama și de tata, mai apoi de învățător și de profesori care prin 

gesturile lor de iubire (îmbrățisări, mângăieri, atingeri pe spate sau pe cap) să confirme limitele între ”Eu” și ”Celălalt”. 

Aceste studii au demonstrat că acei copii care au fost hrăniți și îngrijiți corespunzător, dar nu au primit îmbrățișări sau 

mângâieri, au înregistrat evoluții mult inferioare față de copii care au primit acest tip de stimulare corporal-kinestezică, 

atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional sau relațional. De ce? Pentru că înainte de toate suntem ființe terestre 

și până la vârsta maturității - când putem atinge plenitudinea dezvoltării noastre inclusiv spirituale - funcționăm 

preponderent corporal-kinestezic și emoțional.  

Acesta este motivul pentru care în procesul educațional nu este suficient a se avea în vedere doar dezvoltarea 

cognitivă a copiilor, ci pe lângă acest tip de stimulare este necesară permanent și valorizarea corporalității și a 

kinesteziei.                                                                 

Dacă această componentă a ființei umane se dezvoltă armonios în primii ani de viață și este susținută pe toată 

durata procesului educațional, ea va constitui baza solidă a dezvoltării tuturor celorlalte procese evolutive care pot ridica 

treptat omul spre Dumnezeu și spre mântuire. 

Cum poate un profesor să abordeze adecvat această nevoie de bază a elevilor săi? 

În primul rând prin a avea în vedere stimularea corporală a elevilor indiferent de vârstă sau de conținutul 

abordat. Profesorii care acordă importanță componentei corporal-kinestezice își salută elevii la începutul fiecărei ore 

printr-o strângere de mână. Alții propun întregii clase de elevi, tot în deschiderea orei, diferite exerciții care să le 

stimuleze exclusiv sau complementar corporalitatea și ritmicitatea. La copiii din ciclul primar aceste exerciții se  pot 

desfășura sub forma unor jocuri cu degetele. La elevii din gimnaziu pot lua forma  unui joc ritmic care solicită atât 

mâinile cât și picioarele. Liceenii pot fi stimulați corporal, cognitiv și/ sau ritmic prin jocuri de rol sau exprimări de 

postură mai complexe.  

Chiar dacă optează pentru astfel de activități de grup sau nu, profesorii pot și este recomandat să ofere o 

îmbrățisare unui elev ce pare abătut sau îngrijorat, o atingere simbolică pe umăr sau pe spate unui copil care are nevoie 

de încurajare sau o strângere de mână unui adolescent însingurat ce pare uitat de toată lumea.  Acestea sunt modalități 
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prin care nu numai că este valorizată inteligența corporal-kimesteică a elevilor, dar pot facilita stabilirea de relații 

trainice bazate pe încredere între profesor și elevii săi pentru că le transmit acestora că profesorul este atent la ei, la 

nevoile lor și că își și expimă această atenție sau grijă. Sunt mijloace care, dincolo de cuvinte au efectul de a transmite 

siguranță emoțională elevilor și disponibilitate de a relaționa cu profesorii lor și dincolo de latura educațională, în cea 

umană. 

Înainte de a încheia, aș vrea să îi invit pe cei care nu suntem adepții  abordări corporal-kinestezice în procesul 

educațional să reflecteze asupra situațiilor în care unii elevi devin agitați în timpul orei, se mișcă, par că nu mai au 

răbdare să se termine ora și nu se mai pot concentra. Ce mesaje transmit ei de fapt?  

Cel mai frecvent răspuns este că aceștia sunt copii-problemă sau neastâmpărații clasei care îi deranjează mereu  

pe colegii și profesorii lor.  

             Apreciez însă că aceia sunt copii a căror inteligență corporal-kinestezică este dezvoltată  la un nivel peste 

medie, iar pentru că această inteligență rămâne nestimulată pentru multă vreme, ei simt nevoia de a o pune în valoare 

așa cum știu și cum pot. Dacă îi putem privi astfel și dacă le putem valoriza acest tip de inteligență conform cu nevoile 

lor, vom constata că în scurt timp vor deveni la fel de interesați de ceea ce li se predă, chiar dacă nu vor avea aceleași 

performanțe școlare ca și colegii lor a căror inteligență verbal-lingvistică sau logico-matematică sunt mai dezvoltate. 

Vă propun ca măcar pentru căteva săptămâni să îi priviți așa. Merită această schimbare de perspectivă. 
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

 Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

 Exemple de strategii didactice pozitiv-creative adecvate stilului de învățare kinestezic 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica noi repere pentru abordarea demersurilor didactice în folosul valorizării inteligențelor 

kinestezice  

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor kinestezici 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Lume sensibilă 

 Cunoaștere sensibilă 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 30 de minute 

1. Formatorul împarte grupul de participanți în 4 grupuri. 

2. Timp de 10 minute fiecare grup va realiza o propunere de exercițiu corporal-kinestezic potrivit a se desfășura în 

cadrul unei ore de Religie. 

3. Fiecare grup mic va prezenta exercițiul în grupul mare. Timp: 10 minute. 

4. La final, formatorul va întreba participanții dacă vor folosi unul dintre aceste exerciții la clasele unde predau, în ce 

moment al predării și din ce motiv. Dacă există participanți care vor decide să nu folosească aceste exerciții, vor fi 

invitați să-și argumenteze decizia. Timp: 10 minute.  

 

Aplicația 2 - 20 de minute 

1. Formatorul va pregăti diferite produse (materiale) precum: sare, apă, zahăr, pietre, hârtie etc.  

2. Va solicita câțiva voluntari care vor fi legați la ochi și invitați ca numai pe baza simțului tactil să identifice acele 

produse (materiale).Timp: 10 minute. 

3. La final se va face cu voluntarii verificarea  identificării. 

4. Voluntarii vor fi întrebați ce i-a ajutat sau ce i-am împiedicat să identifice exact produsele (materialele) prezentate de 

formator.Timp: 10 minute.  

 

Aplicația 3 - 40 de minute  

1. Formatorul va organiza spațiul pentru realizarea unui joc de rol în care vor fi implicați participanții care doresc. 

2. Jocul de rol se va referi la momentul Cinei cea de Taină iar doritorii vor putea interpreta rolul celor 12 apostoli. Cei 

care nu doresc să fie implicați în jocul de rol vor deveni observatori.  

3. Voluntarii vor fi rugați să își aleagă rolul apostolului pe care îl simt cel mai aproape de ei și să îl joace în primele 2 

minute în fața grupului doar sub formă corporal-kinestezică. Colegii vor încerca să ghicească ce rol a fost prezentat. 

Dacă nu au ghicit, se poate continua jocul de rol și la nivel verbal. Timp: 20 de minute                                         

4. Formatorul va întreba observatorii ce i-a ajutat din exprimarea corporal-kinestezică a colegilor lor să identifice 

apostolul și ce i-a împiedicat. Timp: 10 minute. 

5. La final, formatorul va identifica împreună cu participanții care sunt limitele impuse în comunicare de exprimarea 

exclusiv corporal-kinestezică. Timp: 10 minute.  

 

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

T3_U1_S5 (față în față) 

Valorizarea inteligenței corporal-kinestezice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. CUPRINS 

 Simțurile aduc lumea sensibilă în minte 

 Perspectivă teologică asupra limitelor cunoașterii  

 Exemple de strategii didactice pozitiv-creative adecvate stilului de învățare kinestezic 

 

2. OBIECTIVE 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica noi repere pentru abordarea demersurilor didactice în folosul valorizării inteligențelor 

kinestezice  

 Veți construi demersuri didactice creative, care să valorifice potențialul copiilor kinestezici 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Lume sensibilă 

 Cunoaștere sensibilă 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 15 minute  

1. Participanții vor forma perechi. 

2. În fiecare perechi vor juca jocul ”Eu apăs, tu ghicești”. Pe rând, fiecare membru al fiecărei perechi se va gîndi la o 

formă geometrică și o va contura pe spatele colegului de pereche. Acesta va ghici forma. Apoi vor schimba rolurile. 

Timp: 10 minute. 

3. La final, formatorul va întreba participanții cum s-au simțit în timpul jocului și ce tip de inteligență le-a fost 

stimulată. Timp: 5 minute. 

Notă: acest exercițiu poate fi folosit înainte de introducerea teoriei cu privire la definirea inteligenței corporal-

kinestezice. 

 

Aplicația 2 - 45 de minute  

1. Fiecare participant este invitat să refelecteze cateva minute asupra modului în care își utilizează propria inteligență 

corporal-kinestezică în timpul predării orei de Religie și ce mesaje transmit în acest mod elevilor lor. Timp: 10 minute. 

2. Participanții care doresc, pot să împărtășească cele descoperite în grupul mare. Timp: 15 minute. 

3. Apoi printr-o discuție de grup, participanții care se oferă pot exprima corporal diferite mesaje pe care le transmit prin 

corp elevilor lor în situații precum: 

- Vă rog să faceți liniște! 

- Să ne grăbim puțin! 

- Haideți să ascultăm acest coleg! 

- La revedere! 

Aceste mesaje pot fi transmise de mai mulți participanți, iar la final formatorul va întreba restul grupului pe care le 

consideră cele mai sugestive și din ce motive.Timp: 20 de minute.  

 

Aplicația 3 - 30 de minute  

1. Fiecare participant este invitat ca, individual, să scrie un eseu de maxim 10 rânduri prin care să argumenteze pentru 

elevii săi, de ce este important să își respecte și să își valorizeze inteligența corporal-kinestezică. Timp: 15 minute. 

2. Participanții care doresc pot prezenta eseul în grupul mare. Timp: 15 minute.  

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Religie – Cultură – Cult 

 Cultul divin și patrimoniul cultural  

 Cultura – lumina poporului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele referitoare la relația dintre cult și cultură în predarea 

integrată a Religiei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema relația dintre cult și cultură, cu posibilitatea 

aplicării lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă legătura  dintre cult și cultură prin predarea integrată a 

Religiei. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 Cultură – Cult; Cultul divin și patrimoniul cultural; predarea integrată 
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Introducere 

Istoria Europei demonstrează că toate popoarele vechiului continent au la baza culturii 

Sfânta Scriptură. Este un fapt incontestabil. 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 

sunt dovezi majore ale contribuţiei slujitorilor Mântuitorului la progresul general al omenirii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Voiţi să vă daţi seama de influenţa religiei creştine asupra civilizaţiei? – se 

întreabă Ernest Legouvé (în Opera sa «Fleures d’hiver»). Închipuiţi-vă un moment 

că n-a existat. Ştergeţi cu gândul ceea ce trăieşte în ea, în cele trei domenii: al 

frumosului, al adevărului şi al binelui. Începeţi prin artele plastice. Intraţi în toate 

muzeele şi desprindeţi de pe ziduri…icoana lui Hristos. Faceţi să dispară toate 

tablourile unde figurează Fecioara şi Dumnezeu. Luaţi toate pânzele şi statuile, 

care reprezintă pe sfinţi, martiri şi pe apostoli. După pictură şi sculptură treceţi la 

arhitectură şi dărâmaţi catedralele. După arhitectură, muzica. Ştergeţi din numărul 

compozitorilor pe Haendel, Palestrina, Bach şi mulţi alţii. Scoateţi opera lui 

Beethoven, Mozart, Pergolesi, Rossini şi a tuturor acelora care s-au inspirat din 

religia creştină. Intraţi după aceea în sfera gândirii şi a poeziei. Daţi la o parte pe 

Bossuet, Pascal, Fénelon. Scoateţi Polyeucte a lui Corneille şi Athalie a lui Racine. 

Urmăriţi numele lui Hristos în versurile lui V. Hugo şi Musset. Nu este însă tot. 

Faceţi un pas mai departe. Distrugeţi spitalele ridicate sub inspiraţia credinţei 

creştine. Ştergeţi în fine toate urmele lăsate pe pământ de sângele curs din rănile 

aceluia, care se mai numeşte şi Cel Răstignit. După această muncă, întoarceţi-vă 

privirea. Îmbrăţişaţi cu o aruncătură de ochi cele douăzeci de veacuri înşirate în 

urma voastră şi priviţi fără frică dacă puteţi, golul pe care l-ar lăsa în lume 

Crucea.”                                                                                    (C. Niţescu Zlatian)   
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1. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Religie – Cultură – Cult  

Religia, definită conform Dicţionarului explicativ al limbii române ca un sistem de credinţe 

şi practici referitoare la exprimarea sentimentului faţă de o divinitate, este strâns legată de cultură 

și cultul divin.  

Religia stă la baza culturii, o însufleţeşte, o întreţine şi o dezvoltă. Ea este prezentă 

permanent, sub diferite forme, în toate perioadele istorice şi se regăseşte în marile creaţii culturale 

ale omenirii: pictură, sculptură, literatură, filosofie. Acest aspect este descoperit și de elevi la ora de 

religie dacă este abordată interdisciplinar. 

2. Noţiuni teoretice (10 minute) 

Cultul divin și patrimoniul cultural  

Ca o repetare a actului creaţiei, omul este un „microteos” şi îşi asumă acest rol. El are toate 

facultăţile cognitive (raţiunea), afective (sentimentele) şi psiho-motorii (voinţa), care îi dau 

posibilitatea de exprimare şi, în acelaşi timp, îi certifică valoarea dată de Dumnezeu – aceea de 

purtător al chipului Său. Rezultatul exercitării şi conlucrării acestor facultăţi este crearea 

patrimoniului cultural al omenirii şi el cuprinde toate valorile religioase, artistice, literare, 

morale, filosofice, tehnice şi ştiinţifice. Cultul divin este parte integrantă a acestui patrimoniu 

transmis nealterat din generație în generație. 

Etimologic, lexemul „cultură” presupune acumularea tuturor valorilor spirituale şi materiale, 

contribuţia personală/colectivă la recunoaşterea, păstrarea şi promovarea lor prin educație. Ea 

este o formă de exprimare a virtuţilor şi puterilor cu care a fost înzestrat omul, un rezultat al 

„talanţilor” primiţi la creaţie. Cultura îl ridică pe om de la starea de primitivitate la cea de 

umanitate, îl înnobilează şi constituie un indicator de mare importanţă atunci când este vorba să 

se facă o ierarhizare a popoarelor civilizate. Cultura este semnul distinctiv al unui neam şi prin 

ea se demonstrează contribuţia fiecăruia la moştenirea umanităţii.        

Cultura a constituit, în toate veacurile, atuul decisiv în confruntarea dintre popoare. Dacă 
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grecii au fost cuceriţi din punct de vedere militar de Roma, cultura lor s-a impus în faţa fiilor 

Lupoaicei. Astfel, zeii din mitologia greacă au fost preluaţi de romani, care le-au schimbat 

numai numele; cei mai mulţi pedagogi ai tinerilor din marile familii romane erau greci, iar cine 

ştia limba elenă era recunoscut ca o adevărată valoare. Cultura greacă şi-a continuat 

expansiunea şi în epoca elenistică (323-30 î.Hr), iar după căderea Imperiului Roman de Apus 

(476 d.Hr.) limba greacă a devenit limba oficială a Imperiului Bizantin, înlocuind-o pe cea 

latină. Se poate vorbi, aşadar, de o adevărată „revanşă” a civilizaţiei greceşti în faţa celei latine. 

Acesta poate constitui un exemplu în privinţa autorităţii culturii asupra unui popor şi a 

recunoaşterii, de către acesta, a importanţei ei.  

 

3. Noţiuni teoretice (15 minute) 

Cultura – lumină a poporului 

În Predica de pe munte (Matei 5, 16), Mântuitorul recomandă oamenilor răspândirea 

„luminii”. Aceasta nu este altceva decât conştiinţa omului, conştiinţă trează care îi cere să 

recunoască şi să transmită mai departe ceea ce este valoros: Adevărul, Binele şi Frumosul. Logic, 

păcatul este anticultural, deoarece, prin definiţie, doreşte să anihileze „lumina”
1
. Pentru a evita 

transformarea „luminii” în „întuneric”, e bine ca omul să aibă paza minţii şi a inimii. Prin păstrarea 

,,luminii” în suflet şi cu ajutorul culturii, răul poate fi biruit sub toate formele sale. Cultura este 

„lumina” unui popor care luminează şi alte neamuri, iar acestea, la rândul lor, recunosc 

superioritatea ei şi o promovează. Recunoaşterea unei culturi de către popor nu trebuie însă 

confundată cu cosmopolitismul. 

Aşa cum Dumnezeu nu poate fi negat şi binele ascuns, nici valoarea unei culturi nu poate fi  

anulată. Ea se face remarcată, în ciuda tuturor obstacolelor. 

 

                                                           
1
 Un exemplu de păcat anticultural îl constituie politica de deznaţionalizare a românilor dintre Prut şi Nistru în timpul 

ocupaţiei ţariste (1812-1918). Treptat, limba română a fost înlăturată din instituţiile oficiale, începându-se o intensă 

politică de rusificare, prin administraţie, şcoală şi Biserică. Şcolile parohiale, care menţineau vie conştiinţa românilor 

prin studierea în limba naţională conform cărţilor şi tradiţiei româneşti, au fost suspendate în 1855. 

Politica de rusificare s-a accentuat în timpul arhiepiscopului Pavel Lebedev (1871-1882), din dispoziţia căruia au fost 

distruse multe din cărţile de cult româneşti. Teroarea din timpul “domniei” sale i-a vizat şi pe preoţii români care 

“îndrăzneau” să slujească în limba maternă, aceştia fiind înlăturaţi din parohii sau siliţi să fugă peste Prut. Mai mult, 

Lebedev a închis peste 300 de biserici şi locaşuri sfinte în care se făcuse auzită limba română la slujbă. 
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 Promovarea unei culturi religioase are ca scop îmbunătăţirea morală şi perfecţionarea 

spirituală. O cultură este valoroasă numai dacă îi schimbă pe oameni, dacă îi face mai buni şi îi 

apropie de Dumnezeu, ceea ce le garantează fericirea. Religia este cea care dă culturii suflu de 

viaţă, puterea să lupte şi să reziste, îi conferă un caracter etic şi o face autentică. Cei care nu 

recunosc rolul religiei în dezvoltarea culturii, neagă toată istoria poporului lor şi, în consecinţă, 

propria identitate.  

Religia nu numai că a fost punct de plecare pentru cultură, dar a însoţit-o în orice moment al 

dezvoltării ei. Dovadă e faptul că ea a preluat în creaţiile sale foarte multe teme, motive, personaje 

şi simboluri biblice. Mai mult, au existat perioade în care cele două s-au identificat - aşa cum a fost 

cazul în istoria românilor -, culturalizarea făcându-se prin cărţile de cult şi biserici sau mănăstiri. 

Şcolile din apropierea spaţiului sacru au întreţinut făclia, ajutând, în acest fel, la răspândirea 

„luminii” despre care vorbea Mântuitorul. Practic, cultura a fost introdusă şi dezvoltată pe filieră 

religioasă, susţinătorii şi promotorii săi fiind reprezentanţi ai  cultulului. Toţi aceştia s-au bucurat de 

sprijinul domnitorilor din epocile respective.  

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecție 

„(...) nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o 

pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.” (Matei 5, 14-15) 
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Relația dintre cult și cultură ca instrument de 
predare integrată a Religiei 

 

(30’ teorie, 90’ practică) 



Cuprinsul secvenței: 

• Religie – Cultură – Cult 

• Cultul divin și patrimoniul cultural  

• Cultura – lumina poporului 



    Istoria Europei demonstrează că toate popoarele 
vechiului continent au la baza culturii Sfânta Scriptură.  

 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 sunt dovezi majore 
ale contribuţiei slujitorilor Mântuitorului la progresul general al 
omenirii. 



 

,,Voiţi să vă daţi seama de influenţa religiei creştine asupra civilizaţiei? – se 
întreabă Ernest Legouvé (în Opera sa «Fleures d’hiver»).  

 Închipuiţi-vă un moment că n-a existat. Ştergeţi cu gândul ceea ce trăieşte 
în ea, în cele trei domenii: al frumosului, al adevărului şi al binelui. Începeţi 
prin artele plastice. Intraţi în toate muzeele şi desprindeţi de pe 
ziduri…icoana lui Hristos. Faceţi să dispară toate tablourile unde figurează 
Fecioara şi Dumnezeu. Luaţi toate pânzele şi statuile, care reprezintă pe 
sfinţi, martiri şi pe apostoli. După pictură şi sculptură treceţi la arhitectură şi 
dărâmaţi catedralele. După arhitectură, muzica. Ştergeţi din numărul 
compozitorilor pe Haendel, Palestrina, Bach şi mulţi alţii. Scoateţi opera lui 
Beethoven, Mozart, Pergolesi, Rossini şi a tuturor acelora care s-au inspirat 
din religia creştină. Intraţi după aceea în sfera gândirii şi a poeziei. Daţi la o 
parte pe Bossuet, Pascal, Fénelon. Scoateţi Polyeucte a lui Corneille şi 
Athalie a lui Racine. Urmăriţi numele lui Hristos în versurile lui V. Hugo şi 
Musset.  

 Nu este însă tot. Faceţi un pas mai departe. Distrugeţi spitalele ridicate sub 
inspiraţia credinţei creştine. Ştergeţi în fine toate urmele lăsate pe pământ 
de sângele curs din rănile aceluia, care se mai numeşte şi Cel Răstignit. 
După această muncă, întoarceţi-vă privirea. Îmbrăţişaţi cu o aruncătură de 
ochi cele douăzeci de veacuri înşirate în urma voastră şi priviţi fără frică 
dacă puteţi, golul pe care l-ar lăsa în lume Crucea.”                                                                                   

                                                                  (C. Niţescu Zlatian)   

 



Cuprinsul secvenței: 

• Religie – Cultură – Cult (5’) 

• Cultul divin și patrimoniul cultural  

• Cultura – lumina poporului 



•  Religia, definită conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române ca un sistem de credinţe şi practici referitoare la 
exprimarea sentimentului faţă de o divinitate, este strâns 
legată de cultură și cultul divin. 

 

• Religia stă la baza culturii, o însufleţeşte, o întreţine şi o 
dezvoltă. Ea este prezentă permanent, sub diferite forme, 
în toate perioadele istorice şi se regăseşte în marile 
creaţii culturale ale omenirii: pictură, sculptură, literatură, 
filosofie. Acest aspect este descoperit și de elevi la ora de 
religie dacă este abordată interdisciplinar. 



Exercițiu pe grupe (15’) 

 

Identificați oameni de cultură universali influențați de 
cultul divin/bisericesc. 

 

Mod de lucru: Individual (5’) 

Prezentare si discutie in grup (10’) 



Exercițiu pe grupe (15’) 

 

Exemplificați conținuturile religioase din programa 
școlară la care puteți valorifica această informație. 

 

 

Mod de lucru: Individual (5’) 

Prezentare si discutie in grup (10’) 



Cuprinsul secvenței: 

• Religie – Cultură – Cult 

• Cultul divin și patrimoniul cultural (10’)  

• Cultura – lumina poporului 



• Ca o repetare a actului creaţiei, omul este un „microteos” şi 

îşi asumă acest rol. El are toate facultăţile cognitive 

(raţiunea), afective (sentimentele) şi psiho-motorii (voinţa), 

care îi dau posibilitatea de exprimare şi îi certifică valoarea 

dată de Dumnezeu – aceea de purtător al chipului Său.  

• Rezultatul exercitării şi conlucrării acestor facultăţi este 

crearea patrimoniului cultural al omenirii şi el cuprinde toate 

valorile religioase, artistice, literare, morale, filosofice, 

tehnice şi ştiinţifice.  

• Cultul divin este parte integrantă a acestui patrimoniu 

transmis nealterat din generație în generație. 



• Lexemul „cultură” presupune acumularea tuturor 
valorilor spirituale şi materiale, contribuţia 
personală/colectivă la recunoaşterea, păstrarea şi 
promovarea lor prin educație. 

  

• Ea este o formă de exprimare a virtuţilor şi 
puterilor cu care a fost înzestrat omul, un rezultat 
al „talanţilor” primiţi la creaţie. 



• Cultura îl ridică pe om de la starea de primitivitate la 
cea de umanitate, îl înnobilează şi constituie un 
indicator de mare importanţă atunci când este vorba 
să se facă o ierarhizare a popoarelor civilizate.  

 

• Cultura este semnul distinctiv al unui neam şi prin ea 
se demonstrează contribuţia fiecăruia la moştenirea 
umanităţii. 



• Cultura a constituit, în toate veacurile, atuul decisiv în 
confruntarea dintre popoare.  

• Ex. Dacă grecii au fost cuceriţi din punct de vedere 
militar de Roma, cultura lor s-a impus în faţa fiilor 
Lupoaicei. Astfel, zeii din mitologia greacă au fost 
preluaţi de romani, care le-au schimbat numai numele; 
cei mai mulţi pedagogi ai tinerilor din marile familii 
romane erau greci, iar cine ştia limba elenă era 
recunoscut ca o adevărată valoare. 



• Ex. Cultura greacă şi-a continuat expansiunea şi în epoca 

elenistică (323-30 î.Hr), iar după căderea Imperiului 

Roman de Apus (476 d.Hr.) limba greacă a devenit limba 

oficială a Imperiului Bizantin, înlocuind-o pe cea latină. Se 

poate vorbi, aşadar, de o adevărată „revanşă” a civilizaţiei 

greceşti în faţa celei latine.  

• Acesta poate constitui un exemplu în privinţa autorităţii 

culturii asupra unui popor şi a recunoaşterii, de către 

acesta, a importanţei ei.  



Aplicație (15’) 

 

La ce conținuturi religioase din programa școlară puteți 
valorifica această informație pentru a o discuta 
interdisciplinar? 

 

Mod de lucru: Individual (5’) 

Prezentare si discutie in grup (10’) 



Cuprinsul secvenței: 

• Religie – Cultură – Cult 

• Cultul divin și patrimoniul cultural  

• Cultura – lumina poporului (15’) 

 



• În Predica de pe munte (Matei 5, 16) Mântuitorul recomandă 

oamenilor răspândirea „luminii”.  

• Conştiinţa trează îi cere omului să recunoască şi să 

transmită mai departe ceea ce este valoros: Adevărul, Binele 

şi Frumosul. 

• Cultura este „lumina” unui popor care luminează şi alte 

neamuri, iar acestea, la rândul lor, recunosc superioritatea ei 

şi o promovează. Recunoaşterea unei culturi de către popor 

nu trebuie însă confundată cu cosmopolitismul. 

• Aşa cum Dumnezeu nu poate fi negat şi binele ascuns, nici 

valoarea unei culturi nu poate fi  anulată. Ea se face 

remarcată, în ciuda tuturor obstacolelor. 

 



• Religia este cea care dă culturii suflu de viaţă, puterea 

să lupte şi să reziste, îi conferă un caracter etic şi o 

face autentică.  

• Cei care nu recunosc rolul religiei în dezvoltarea 

culturii, neagă toată istoria poporului lor şi, în 

consecinţă, propria identitate. 

• Religia nu numai că a fost punct de plecare pentru 

cultură, dar a însoţit-o în orice moment al dezvoltării ei. 

Dovadă e faptul că ea a preluat în creaţiile sale foarte 

multe teme, motive, personaje şi simboluri biblice. 



• Religia și cultura uneori s-au identificat - aşa cum a 

fost cazul în istoria românilor -, culturalizarea făcându-

se prin cărţile de cult şi biserici sau mănăstiri.  

• Şcolile din apropierea spaţiului sacru au întreţinut 

făclia, ajutând, în acest fel, la răspândirea „luminii” 

despre care vorbea Mântuitorul.  

• Practic, cultura a fost introdusă şi dezvoltată pe filieră 

religioasă, susţinătorii şi promotorii săi fiind 

reprezentanţi ai  cultulului 



• Citind informațiile de mai jos, precizați care este legătura dintre cult și 

cultură. Realizați o strategie didactică pentru a valorifica aceste informații, 

selectând conținuturile școlare potrivite. 

 

• La baza răspândirii culturii au stat cărţi precum Psaltirea Şcheiană, 

Psaltirea Hurmuzachi, Psaltirea Voroneţeană, Codicele Voroneţean 

(sfârşitul secolului al XV-lea - începutul secolului al XVI-lea), Cronicile de 

la Putna, Bistriţa şi Neamţ.  

• În Ţara Românească, călugărul Macarie tipăreşte un Liturghier (1507-

1508), un Octoih (1510) şi Tetraevanghelul (1512); sârbul Dimitrie 

Liubavici tipăreşte un Apostol şi Tetraevanghelul (1546-1551), iar în 1688 

apare, la Bucureşti, versiunea integrală a Bibliei (numită şi Biblia lui 

Şerban Cantacuzino), carte ce a contribuit major la răspândirea limbii 

literare. În secolul al XVII-lea apare traducerea din slavonă în limba 

română a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.  



• Un rol important la dezvoltarea culturii l-a avut mitropolitul Antim Ivireanu (secolele XVI-XVII). 

El a înfiinţat multe tipografii şi a iniţiat mai mulţi tineri în arta tipografică. Are 63 de tipărituri - 

cărţi de slujbă, de dogmă, Sfinta Scriptură, cuvântări bisericeşti, de învăţătură, filosofice - 

dintre care 22 în limba română. Cea mai importantă operă a sa este Didahiile, care 

însumează 28 de predici rostite în faţa credincioşilor la diferite sărbători. Este cel mai mare 

orator în limba română.  

• La rândul său, diaconul Coresi face să vadă lumina tiparului, la Braşov, în perioada 1560-

1581, Molitvelnicul, Liturghierul, Psaltirea, Tâlcul Evangheliilor şi Evanghelia cu învăţătură. A 

tipărit 11 cărţi în slavonă şi 8 în română, printre acestea din urmă numărându-se Apostol, 

Psaltire, Liturghier, Întrebare creştinească. El a contribuit la răspândirea limbii române scrise 

pe tot teritoriul românesc.  

• În Transilvania, cel care pune bazele primei tipografii româneşti este Filip Moldoveanul, care 

tipăreşte Catehismul românesc (1544) şi Tetraevanghelul slavo-român (secolul al XVI-lea); 

prima traducere şi tipăritură românească din cărţile Vechiului Testament este Palia de la 

Orăştie (1582), iar sub mitropolitul Simion Ştefan se traduce şi se tipăreşte Noul Testament 

de la Bălgrad (1648). 



• În Moldova, prima tipografie este înfiinţată în timpul mitropolitului Varlaam. 

Cazania sa (1643) este foarte importantă, deoarece a contribuit la apărarea 

Ortodoxiei şi la întărirea conştiinţei de unitate naţională. A unit în cuget şi 

credinţă pe românii de pretutindeni, cartea sa fiind cea mai răspândită dintre 

vechile tipărituri româneşti. 

• Mitropolitul Dosoftei este primul poet naţional. El traduce cel dintâi din 

literatura dramatică universală, are primele lucrări istorice în limba română şi 

este autorul primei versificări a Psalmilor lui David în limba română (1673).  

• Biserica naţională nu a dat însă numai cărţile, limba şi tiparul, ci şi 

învăţământul. Acesta era organizat în preajma sau în incinta bisericilor şi a 

mănăstirilor, iar preoţii erau cei care îi înlocuiau pe învăţători. Primele cărţi de 

învăţătură - Cazaniile - au fost de sorginte religioasă, ca şi bibliotecile, de 

altfel.  



Aplicație (45’) 

 

Construiți cinci itemi diferiți pentru o oră de evaluare, la 
unitatea de conținut referitoare la Contribuţia voievozilor 
români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale, clasa 
a XI-a. 

 



•     Promovarea unei culturi religioase are ca scop 
îmbunătăţirea morală şi perfecţionarea spirituală.  

• O cultură este valoroasă numai dacă îi schimbă pe 
oameni, dacă îi face mai buni şi îi apropie de 
Dumnezeu, ceea ce le garantează fericirea.  
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Religie – Cultură – Cult 

 Cultul divin și patrimoniul cultural  

 Cultura – lumina poporului 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele referitoare la relația dintre cult și cultură în predarea 

integrată a Religiei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi pe tema relația dintre cult și cultură, cu posibilitatea 

aplicării lor la clasă; 

- Veți determina tinerii să înțeleagă legătura  dintre cult și cultură prin predarea integrată a 

Religiei. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 Cultură – Cult; Cultul divin și patrimoniul cultural; predarea integrată 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Identificați oameni de cultură universali influențați de cultul divin/bisericesc.  

Mod de lucru: Individual (5’) 

Prezentare si discutie in grup (10’) 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Exemplificați conținuturile religioase din programa școlară la care puteți valorifica această 

informație.  

Mod de lucru: Individual (5’) 

Prezentare si discutie in grup (10’) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecție 

„(...) nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o 

pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.” (Matei 5, 14-15) 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

 

Aplicaţie (15 minute) 

La ce conținuturi religioase din programa școlară puteți valorifica această informație pentru a o 

discuta interdisciplinar? 

 

Mod de lucru: Individual (5’) 

 

Prezentare si discutie in grup (10’) 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

 

Aplicaţie (45 minute) 

Construiți cinci itemi diferiți pentru o oră de evalare, la unitatea de conținut referitoare la 

Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale, clasa a XI-a. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S2 (față în față) 

Relația dintre cult și cultură ca instrument de predare integrată a Religiei 

 

Aplicaţie (40 minute) – (Versiune complementara) 

Citind informațiile de mai jos, precizați care este legătura dintre cult și cultură. Realizați o 

strategie didactică pentru a valorifica aceste informații, selectând conținuturile școlare potrivite. 

La baza răspândirii culturii au stat cărţi precum Psaltirea Şcheiană, Psaltirea Hurmuzachi, 

Psaltirea Voroneţeană, Codicele Voroneţean (sfârşitul secolului al XV-lea - începutul secolului al 

XVI-lea), Cronicile de la Putna, Bistriţa şi Neamţ.  

În Ţara Românească, călugărul Macarie tipăreşte un Liturghier (1507-1508), un Octoih 

(1510) şi Tetraevanghelul (1512); sârbul Dimitrie Liubavici tipăreşte un Apostol şi Tetraevanghelul 

(1546-1551), iar în 1688 apare, la Bucureşti, versiunea integrală a Bibliei (numită şi Biblia lui 

Şerban Cantacuzino), carte ce a contribuit major la răspândirea limbii literare. În secolul al XVII-

lea apare traducerea din slavonă în limba română a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul 

său Theodosie.  

Un rol important la dezvoltarea culturii l-a avut mitropolitul Antim Ivireanu (secolele XVI-

XVII). El a înfiinţat multe tipografii şi a iniţiat mai mulţi tineri în arta tipografică. Are 63 de 

tipărituri - cărţi de slujbă, de dogmă, Sfinta Scriptură, cuvântări bisericeşti, de învăţătură, 

filosofice - dintre care 22 în limba română. Cea mai importantă operă a sa este Didahiile, care 

însumează 28 de predici rostite în faţa credincioşilor la diferite sărbători. Este cel mai mare orator 

în limba română.  

La rândul său, diaconul Coresi face să vadă lumina tiparului, la Braşov, în perioada 1560-

1581, Molitvelnicul, Liturghierul, Psaltirea, Tâlcul Evangheliilor şi Evanghelia cu învăţătură. A 

tipărit 11 cărţi în slavonă şi 8 în română, printre acestea din urmă numărându-se Apostol, Psaltire, 

Liturghier, Întrebare creştinească. El a contribuit la răspândirea limbii române scrise pe tot 

teritoriul românesc.  

În Transilvania, cel care pune bazele primei tipografii româneşti este Filip Moldoveanul, 

care tipăreşte Catehismul românesc (1544) şi Tetraevanghelul slavo-român (secolul al XVI-lea); 

prima traducere şi tipăritură românească din cărţile Vechiului Testament este Palia de la Orăştie 

(1582), iar sub mitropolitul Simion Ştefan se traduce şi se tipăreşte Noul Testament de la Bălgrad 

(1648). 

În Moldova, prima tipografie este înfiinţată în timpul mitropolitului Varlaam. Cazania sa 
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(1643) este foarte importantă, deoarece a contribuit la apărarea Ortodoxiei şi la întărirea 

conştiinţei de unitate naţională. A unit în cuget şi credinţă pe românii de pretutindeni, cartea sa 

fiind cea mai răspândită dintre vechile tipărituri româneşti. 

Mitropolitul Dosoftei este primul poet naţional. El traduce cel dintâi din literatura 

dramatică universală, are primele lucrări istorice în limba română şi este autorul primei versificări 

a Psalmilor lui David în limba română (1673).  

Biserica naţională nu a dat însă numai cărţile, limba şi tiparul, ci şi învăţământul. Acesta 

era organizat în preajma sau în incinta bisericilor şi a mănăstirilor, iar preoţii erau cei care îi 

înlocuiau pe învăţători. Primele cărţi de învăţătură - Cazaniile - au fost de sorginte religioasă, ca 

şi bibliotecile, de altfel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

P1 – OL 2 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei 

Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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Ce aşteptări am eu 

de la elevi? Ce 

aşteaptă ei de la 

mine? 

 

Introducere 

Abordarea integrată în predarea Religiei facilitează adâncirea conexiunilor reale existente între disciplinele de 

studiu şi reprezintă astăzi una dintre direcţiile principale pentru realizarea învăţământului modern. Selectarea, 

organizarea şi structurarea conţinuturilor trebuie să pornească de la premisa deschiderii 

interdisciplinare şi a integrării lor în scheme cognitive deja existente. Din această 

perspectivă, o nouă provocare este adresată 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. 

Un demers educaţional integrativ şi integrator nu doar va transmite cunoştinţe 

fundamentale, ci va forma comportamente morale, bine ancorate în cunoaşterea lui Dumnezeu, în deplină comuniune cu 

semenii şi capabile să răspundă provocărilor lumii contemporane. 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi 

liceal, compatibile cu o predare integrată 

„Știința este lumina sufletului, după cum ignoranța este pentru el întuneric.” Sf. Ioan Damaschin, Dialectica 

 

În demersul său educaţional, profesorul de religie poate realiza diferite tipuri de conexiuni cu caracter 

integrator şi integrativ: conexiuni prevăzute de programa şcolară, prin relaţie cu celelalte discipline din aria curriculară 

Om şi societate (Educaţie civică, Istorie, Geografie, Psihologie, Filosofie), pentru a atinge finalităţile comune; 

conexiuni cu discipline de studiu din celelalte arii curriculare (Limba şi literatura română, Matematică şi Ştiinţe, Muzică 

şi mişcare, Arte vizuale şi abilităţi practice etc.); conexiuni realizate de echipe de profesori, prin lecţii sau prin activităţi 

extracurriculare/extraşcolare cu caracter interdisciplinar. Utilizarea abordării integrate trebuie să promoveze: un accent 

prioritar pus pe proiecte; utilizarea de surse de cunoaştere complementare manualului şcolar; stabilirea de relaţii între 

concepte, atitudini, valori; gruparea flexibilă a elevilor (în perechi, pe echipe sau individual) în designul situaţiilor de 

învăţare. O astfel de abordare a curriculumului încurajează trecerea de la procesul de predare-învăţare centrat pe 

acumularea de informaţii religioase la o abordare centrată pe elev, astfel încât acesta să exploreze sensuri şi semnificaţii, 

să valorifice experienţa sa de viaţă, să stabilească corelaţii între învăţarea din clasă cu învăţarea din contexte nonformale 

şi informale. 

 

 

 

 

În tabelul care urmează, am încercat să sugerăm câteva teme (cf. Programei de Religie pentru cultul ortodox) 

ce pot fi abordate integrat, ele fiind mult mai numeroase: 

 

Temă de reflecţie:  

„Finalitatea (transdisciplinarităţii) este înţelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei fiind unitatea 

cunoaşterii.” Basarab Nicolescu 
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Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Clasa a V-a 

Sfânta Taină a Botezului - Botezul – integrarea în comunitate (Religie, Literatură, Educaţie civică, Arte); 

Rugăciunea curată – Pilda 

vameşului şi a fariseului 

- Prejudecăţi şi judecăţi de valoare (Religie, Literatură română şi universală, 

Educaţie civică, Istorie); 

Sărbătorile împărăteşti - Sărbătoare, între tradiţie şi act liturgic (Religie, Literatură, Istorie, Arte); 

Creştinul în şcoală şi societate - Asumarea identităţii noastre (Religie, Istorie, Educaţie civică). 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Clasa a VI-a 

Binefacere şi recunoştinţă – 

Vindecarea celor zece leproşi 

- Binefacere şi recunoştinţă, valori universale (Religie, Educaţie civică, 

Literatura română şi universală); 

Sărbătorile în cinstea sfinţilor - Sfinţii – modele umane (Religie, Educaţie civică, Literatură, Arte); 

Martiri creştini în Dacia, sec. III-

IV 

- Creştinismul românesc – Context istoric, geo-politic şi religios (Religie, 

Istorie, Geografie). 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Clasa a VII-a 

Crearea lumii - Teorii privind apariţia vieţii (Religie, Geografie, Istorie, Chimie, Fizică); 

Rugăciunea în viaţa creştinului - Rugăciunea în cultura lumii (Religie, Istorie, Literatură română); 

Faptele bune – roade ale virtuţilor - Calităţi şi virtuţi (Religie, Educaţie civică, Literatură română). 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Clasa a VIII-a 

Călătorind cu Dumnezeu –

pelerinajul la biserici şi mănăstiri 
- Pelerinaj sau turism? (Religie, Istorie, Geografie, Arte, Literatură); 

Imnul dragostei creştine - Frumuseţea iubirii (Religie, Educaţie civică, Literatură, Arte); 

Semnificaţia întemeierii 

mitropoliilor româneşti 
- Relaţia dintre Biserică şi Stat (Religie, Istorie, Geografie). 

 

 

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 în cultura lumii (Religie, Literatură română şi universală, 

Arte, Filosofie, Istorie). 

Cinstirea sfinţilor 
- Martirii creştini – context istoric, politic, social, spiritual (Religie, Istorie, 

Filosofie, Geografie). 

Monahismul – formă a 

spiritualităţii creştine 
- Monahismul în religiile lumii (Religie, Istorie, Filosofie). 

Religii în antichitate (Egipt, 

Mesopotamia, Grecia, Roma) 
- Ideea de divinitate în cele patru religii antice (Religie, Istorie, Filosofie); 

Muzica în viaţa tinerilor - Muzica şi comportamentul nostru social (Religie, Psihologie, Arte). 

Pericolul drogurilor - Drogurile, surogat pentru o viaţă frumoasă (Religie, Psihologie, Biologie, 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/7 
 

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 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Chimie, Consiliere şi orientare şcolară). 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 

Clasa a X-a 

Cinstirea sfintelor icoane 
- Icoană şi idol – delimitări conceptuale (Religie, Istorie, Filosofie); 

- Icoana şi opera de artă: apropieri şi distincţii (Religie, Arte). 

Responsabilitate creştină – Legea 

morală a Vechiului Testament 
- Decalogul ca sistem moral (Religie, Filosofie). 

Responsabilitate creştină – Legea 

morală a Noului Testament 

- Predica de pe munte – Context istoric, geo-politic şi religios (Religie, Istorie, 

Geografie, Filosofie); 

Conştiinţa morală – glasul lui 

Dumnezeu în om 

- Conştiinţa morală – glas al lui Dumnezeu sau voce a raţiunii (Religie, 

Filosofie, Psihologie); 

Lăcaşurile de cult ale creştinilor – 

apariţie şi dezvoltare în contextul 

culturii universale 

- Lăcaşul de cult în religiile lumii (Religie, Istorie, Geografie); 

- Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară) (Religie, Istorie, 

Geografie, Arte). 

Religii orientale (hinduismul, 

budismul, confucianismul) 

- Perspectiva asupra persoanei umane în religiile orientale (Religie, Istorie, 

Filosofie). 

 

 

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); 

Respectul faţă de lumea creată 

(ecologie creştină) 

- Lumea creată şi ecologia (Religie, Filosofie, Literatură română, Ştiinţe, Arte, 

Biologie). 

Minuni şi false minuni, fenomene 

normale şi paranormale 

- Minuni menţionate în Sfânta Scriptură: adevăr şi 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 
- Învierea: posibilitate sau realitate? (Religie, Filosofie, Fizică, Chimie, 

Anatomie). 

Rugăciunile pentru cei adormiţi în 

Domnul 
- Identitate culturală: Respectul pentru cei adormiţi (Religie, Filosofie, Istorie). 

Asceza creştină (post, rugăciune, 

milostenie) 

- Postul – exerciţiu spiritual, psihologic sau medical (Religie, Psihologie, 

Anatomie); 

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). 

Dialogul între credinţă şi ştiinţă 
- Religia şi ştiinţa între confruntare şi conlucrare (Religie, Filosofie, Istorie, 

Geografie, Fizică, Chimie, Anatomie). 

Rolul creştinismului în dezvoltarea - Protectoratul religios în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei europene (Religie, 
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culturii şi civilizaţiei europene Istorie, Literatură română, Matematică, Fizică, Chimie, Geografie). 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de 

Religie 

 

Antonie de Sourozh afirmă că exigenţa profesiei de a-i călăuzi pe alţii pe drumul cunoaşterii se întemeiază pe 

experienţa personală impusă „călăuzei”, şi anume profesorului: „Ţineţi cont de faptul că nu puteţi duce pe cineva acolo 

unde voi nu aţi fost. Dacă nu ai parcurs drumul respectiv nu poţi conduce pe altcineva pe acel drum. Ghid poate fi acela 

care a parcurs drumul.”
1
 Având în vedere sesizarea unor deficienţe în desfăşurarea activităţii didactice, dar şi 

desincronizarea evidentă care există între tendinţele pedagogiei actuale, finalităţile educaţionale, curriculumul 

disciplinei Religie şi programele şi manualele şcolare, profesorul de religie trebuie să fie cu atât mai mult preocupat de 

propria dezvoltare profesională, pentru a depăşi carenţele formării iniţiale şi actualele limite ale procesului de 

învăţământ (finalităţi, moduri de organizare a învăţării, strategii, metode şi mijloace folosite, evaluare). 

Rezultatele mai multor cercetări întreprinse întreprinse în ultimii ani cu privire la educaţia religioasă în 

România au punctat nevoia unei permanente optimizări a activităţii didactice la ora de Religie, una dintre direcţiile de 

acţiune vizându-i pe profesori. Sugestiile de îmbunătăţire fac referire atât la formarea iniţială a profesorilor de religie 

(prin armonizarea curriculum-ului universitar cu cel de la disciplina Religie şi revizuirea ofertei de formare iniţială în 

vederea creşterii calitative a pregătirii psiho-pedagogice), cât şi la formarea continuă (prin proiectarea unui sistem 

eficient de formare pe aspectele problematice: strategii didactice moderne, evaluarea, lucruri în grupuri diversificate sub 

aspect religios, cultural sau academic, deschideri interdisciplinare etc.). 

Dezvoltarea competenţelor academice este imperios necesară profesorului de astăzi pentru a transla în practică 

finalităţile curriculum-ului integrat. În acest sens, profesorul trebuie să se documenteze în permanenţă, să participe la 

acţiuni cu caracter ştiinţific (simpozionare, cercetări, ateliere de lucru etc.) ori la cursuri de specializare, să se racordeze 

la cultura lumii, cu alte cuvinte să tindă mereu spre realizarea în el însuşi a unităţii cunoaşterii. 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline 

 

Ora de religie contribuie în mod eficient la cunoaşterea patrimoniului cultural, ştiinţific şi spiritual al ţării, 

valorificând informaţii preluate din studiul istoriei, filosofiei, literaturii, ştiinţelor, artelor, folosind acest fond aperceptiv 

                                           
1 Antonie de Sourozh, apud Pr. lect. dr. Gheorghe Holbea; pr. lect. dr. Dorin; Opriş; Monica Opriş; diac. George Jambore, (2010), Apostolat 
educaţional. Ora de Religie – cunoaştere şi devenire spirituală, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, p. 59. 

Temă de reflecţie:  

„Ştiinţa îi apropie pe oameni de Dumnezeu.” (Louis Pasteur) 
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drept bază şi premisă pentru propriul său eşafodaj explicativ (de exemplu, pentru a delimita spaţial şi temporal 

evenimentele biblice, pentru a raporta textul sacru la dimensiunea sa estetică şi pentru a-l integra în circuitul literaturii 

universale, pentru a investiga şi interpreta regularitatea fenomenelor naturale şi a conştientiza raţionalitatea creaţiei, 

pentru a percepe perfecţiunea matematică a naturii, pentru a promova o atitudine responsabilă faţă de lumea creată etc.). 

Totodată, contribuie la crearea premiselor unei convieţuiri civile şi comuniuni în respectul diferenţei culturale şi 

confesionale şi îndeplineşte un rol etic în formarea integrală a tinerelor generaţii.  

Prin introducerea abordării integrate în predarea Religiei, valorizând potenţialul interdisciplinar şi integrator al 

conţinuturilor învăţării, elevii îşi pot forma o imagine comprehensivă despre ei înşişi, despre ceilalţi şi despre societate. 

Elevii pot să înţeleagă condiţionările acţionale şi instituţionale, legăturile dintre gândire şi acţiune în diferite domenii, 

fiind mai bine pregătiţi ca viitori cetăţeni informaţi, capabili să se integreze creativ dialogului şi acţiunii sociale şi să-şi 

asume responsabilităţi în viaţa personală şi publică. Profesorii de religie nu trebuie să se teamă de integrarea 

interdisciplinară, întrucât „orice experienţă de cunoaştere din câmpul ştiinţelor, indiferent de domeniu, poate să se 

constituie într-o treaptă spre apropierea de Dumnezeu. Fie că studiem un fir de praf sau cerul înstelat, matematica 

abstractă sau fizica particulelor, botanică sau geologie, chimia materialelor sau inginerie, fie că reflectăm filosofic la 

natură sau la Univers, cugetând la ordinea şi simetriile sădite în ele, experienţele cunoaşterii ştiinţifice pot deveni 

experienţe edificatoare. Extensia Ortodoxiei, care cuprinde şi valorizează toate eforturile de cercetare şi cunoaştere a 

lumii, este integratoare.”
2
 Deschiderea Religiei spre celelalte discipline de studiu va contribui la depăşirea stadiului de 

izolare în spaţiul propriu de cercetare şi a unui nivel formal şi instituţional al dialogului între Religie – Filosofie – 

Ştiinţă, iar estetica desăvârşită a creaţiei va apropia ştiinţa de religie şi de Dumnezeu. 

Familiarizarea profesorilor cu perspectivele complementare şi valorificarea lor, în duh scripturistic şi patristic, 

îi va ajuta să-şi îmbunătăţească prestaţia în cadrul orelor, va (re)confirma rolul educaţiei religioase în Curriculum-ul 

Naţional şi în societatea contemporană şi va aduce plus-valoare în cunoaşterea mediată pentru elevi. 

 

 

 

 

 

  

                                           
2 Diac. Adrian Sorin Mihalache, Creaţia, o expoziţie vernisată zilnic, http://ziarullumina.ro/creatia-o-expozitie-vernisata-zilnic-61657.html 

Temă de reflecţie:  
„Educaţie poate şi trebuie să depăşească această opoziţie [între sacru şi raţiune], care decupează omul în 

două: cel care crede şi cel care înţelege” (Olivier Reboul) 

http://ziarullumina.ro/creatia-o-expozitie-vernisata-zilnic-61657.html
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei 

Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 
continuă; 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

APLICAŢIA 1 (30 minute) 

Identificaţi alte trei teme din programa şcolară care se situează în confluenţa mai multor discipline şi propuneţi 

modalităţi de abordate integrată a predării conţinuturilor învăţării. 

 

 

  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/4 
 

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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 2 (30 minute) 

Identificaţi în Sfânta Scriptură două episoade în care sunt prezentate abordări integrate şi precizaţi strategia de 

abordare integrată pe care o utilizează. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 3 (30 minute) 

Exemplificaţi modalităţi de a răspunde pertinent provocării de a aborda integrat anumite conţinuturi ale 

învăţării la disciplina Religie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T1_U1_S3 (OL 2 - 1) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi 

liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de 

Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi 

asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor 

discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi 

consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 
continuă; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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APLICAȚII 

 

 

Aplicaţia 1 (20 minute) 

Propuneți cel puțin două texte din scrierile Sfinților Părinți/ 2 povești în care să 

evidențiați importanța educației religioase integrate pentru elevi. 

 

 

Aplicaţia 2 (20 minute) 

Care sunt propunerile pe care le-ați aduce sistemului de învățământ  actual în 

vederea îmbunătățirii educației religioase integrate. 

 

Aplicaţia 4 (50 minute) 

Argumentați: 

a) Rolul abordării integrate a Religiei pentru dezvoltarea profesională și 

personală a profesorilor 

b) Rolul abordării integrate a Religiei pentru dezvoltarea personală și 

interpersonală a elevilor 
 

 

 
Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi continuă; 
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Aplicația 1 – 30 min. 

 

Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina 

Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, compatibile 

cu o predare integrată -  pentru unitatea de învățare  

„Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa şi din 

România”, cls a XI-a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerințe: 

 1. Identificați în orașul dvs construcții arhitecturale ale lui hortus conclusus 

 2. Propuneți o activitate extracurriculară - obiective, activități, invitați, participanți -  într-o 

astfel de grădină închisă, care să abordeze una din temele discutate la ora de religie (ex. vizită la 

mănăstirile din zonă). 

 Aplicație Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea 

iniţială a profesorilor de Religie (30 min) 

Aplicație argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie  

1. Arătați cum ați răspunde unui elev care ar aduce în discuție la ora de religie cartea lui 

Evgheni Vodolazkin, Laur, recent tradusă în limba română, în 2014, carte cu un 

Hortus conclusus - „grădina interioară” 

 Hortus conclusus - arhetip al 

grădinii interioare -  este un motiv 

iconografic fundamental, comun celor trei 

religii – creștină, iudaică, musulmană, 

pornind de la mitul comun al grădinii 

Edenului.  Se crede că originea denumirii 

este în „Cartea Cântărilor” (4:12) : „Hortus 

conclusus soror mea, sponsa, hortus 

conclusus, fons signatus”  - „Ești o grădină 

închisă, soro, mireaso,/ Un izvor închis, o 

fântână pecetluită”  

 Dacă grecii aveau agora și ca 

spațiu pentru promenade stoa, romanii aveau 

ca și model arhitectural al lui hortus 

conclusus peristilul; ulterior, în perioada 

Evului Mediu, acest spațiu devine recurent în 

construcția mănăstirilor, ca spațiu privilegiat, 

loc al păcii și liniștii, simbol al 

impenetrabilității, al  inviolabilității, al 

purității, metaforă a paradisului. Astfel, 

grădina interioară e concepută ca loc de 

retragere, de meditație, de lectură, ca 

expresie figurativă a spiritualității. În multe 

din așezările mănăstirești e înconjurată de o 

galerie, cu cerul la vedere, reflectând măreția 

divină. 

  Un loc aparte îl ocupă în 

iconografia creștină  a Evului Mediu hortus 

conclusus ca  imagine simbolică a Fecioarei 

Maria - grădină a vieții veșnice, simbol al 

purității, al castității.  

 Astfel, grădina interioară e un 

paradox: izolată față de lumea dinafară, ea se 

deschide către o lume dinăuntru - Cetatea  lui 

Dumnezeu.  

 

 

peristilul roman 
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subiect profund religios,  dar care împrumută elemente de modernitate, ce-și propune să reînvie 

tradiția marilor romancieri ruși, cu un personaj principal puternic și carismatic, Arseni, care,  

tămăduitor fiind, nu-și poate salva de la moarte ființa iubită și, de aceea, pentru a o mântui își 

propune să salveze cât mai mulți oameni (luați în considerare atât varianta în care aveți lectura 

cărții, cât și cea în care lectura ei vă lipsește). 

Sugestii de activități:  

• organizați un concurs de recenzii pe tema cărții Laur, de Evgheni Vodolazkin 

• vizionați filmul Ostrov (2006) - povestea unui om care, dintr-un păcătos ce-și trădează 

prietenul, ajunge un călugăr sporit duhovnicește.  

 

 

 

Aplicația 2 – 30 min.  

Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei 

viziuni noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline  
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Aplicatia 3 – 15 min. 1. Urmăriți secvențele de învățare în următoarele lecții, având același 

subiect - „Responsabilitatea creștină, legea morală a Vechiuui Testament (Decalogul)”, la clasa a X-

a. Analizați comparativ, completând într-un tabel, asemănările și deosebirile între textul Sfintei 

Scripturi și textul corespunzător eticii stoice a lui Marcus Aurelius - „Către sine” (15 min) 

 

 

Responsabilitatea creștină, legea morală a Noului Testament (Decalogul) 

Abordare de tip clasic 

Se prezintă și se comentează cele 

zece porunci din Sfânta Scriptură: 

 

Abordare integrată 

Se arată alte modele morale, precum cel din filosofia stoică, 

al împăratului Marcus Aurelius, din lucrarea „Către sine”, 

preceptele biblice fiind puse în paralel cu fragmente din 

aceasta.  

1. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care 

te-a scos din pământul Egiptului și din casa 

robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de 

Mine!” (Ies. 20, 2-3). 

„Tot ceea ce vine de la zei e plin de Providenţă. Ceea ce aparent vine de 

lasoartă, de la întâmplare, nu e separat de natură şi e întreţesut cu 

lucrurileorânduite de Providenţă. De aici decurg toate; în plus, mai există 

o forţă anecesităţii folositoare întregului univers din care eşti o părticică.” 

(Cartea a II-a , 3) 

2. „Să nu-ți faci chip cioplit și nici 

asemănare a vreunui lucru din câte sunt în 

cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și 

din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu 

te închini lor, nici să le slujești lor” (Ies. 20, 

4-5). 

„Căci cele ce vin de la zei merită să fie venerate pentrudesăvârşirea lor, 

iar cele ce vin de la oameni ar trebuie să ne fie dragi dinmotive de 

înrudire. ”(Cartea a II-a , 13) 

3. „Să nu iei numele Domnului 

Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa 

Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert 

numele Lui” (les. 20, 7). 

 

 

4. „Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o 

sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea 

toate treburile tale, iar ziua a șaptea este 

odihna Domnului Dumnezeului tău.” (Ies. 

20, 8-11). 

 

•„am mai văzut la el (tatăl meu) 

 dragostea faţă de muncă şi perseverenţa” (Cartea I,16) 

•„Nu munci în silă” (Cartea a III-a, 5) 
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5. „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca 

să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe 

pământul pe care Domnul Dumnezeul tău 

ți-l va da ție” (les. 20, 12). 

„De la mama am deprins pietatea şi mărinimia, puterea de a măopri nu 

numai de la făptuirea răului ci chiar de la încolţirea în minte aunui 

asemenea gînd. De la mama am deprins şi modul de viaţă simplu,mult 

îndepărtat de un trai îmbuibat şi risipitor” (Marcus Aurelius, Către 

sine,Cartea I 3) 

 

 

6. „Să nu ucizi” (Ies. 20, 13). 

„Nu se cuvine să-mi provoc durere, căci niciodată nu am provocat cu 

bunăştiinţă durere altcuiva.” (Cartea a VIII,a 42) 

7. „Să nu fii desfrânat” (Ies. 20, 14). „Nu te purta de parcă ai avea de trăit zece mii de ani. 

Moartea atârnădeasupra capului tău. Cât timp trăieşti, atât cât îţi stă în 

puteri, fii bun” Cartea a III-a, 17) 

8. „Să nu furi” (les. 20, 15). „Fii drept, neclintit, (...)” (Cartea a V, 12) 

9. „Să nu mărturisești strâmb împotriva 

aproapelui tău” (les. 20, 16). 

„Am observat că toată lumea era încredinţată că între spusele şi 

gândurile sale nu era nicio deosebire, şi că în tot ceea ce făceanu avea 

nicio intenţie meschină” ( de la Maximus...,  Cartea I, 15) 

10. „Să nu dorești nimic din câte are 

aproapele tău” (les. 20, 17) 

  

„Niciodată să nu preţuieşti ceva care ţi se pare că-ţi aduce un asemenea 

folosîncât să te oblige să-ţi încalci promisiunile, să-ţi pierzi respectul de 

sine, săurăşti pe cineva, să bănuieşti, să blestemi, să te porţi ca un 

făţarnic, să doreşticeva ce trebuie ascuns după pereţi sau draperii; (Cartea 

a III-a, 7) 

„Nu te gândi mai mult la ce nu ai decât la ce ai; ci, dintre lucrurile pe care 

le aialege-le pe cele mai bune, şi apoi meditează cât de zelos le-ai fi 

căutat, dacănu le-ai fi avut” (Cartea VII, 27) 

 

Aplicația 4 – 15 min. Arătați avantajele și dezavantajele abordării integrate a disciplinei Religie. 

Precizați, totdată, cum contribuie, o astfel de abordare la dezvoltarea competențelor urmărite de 

disciplina Religie. (15 min) 

 

ARGHIRE CRISTIANA  
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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APLICAȚII 

 

 

Sfinții- modele umane 

Scriitorii au subliniat aura de sfințenie a personalităților importante din viața lor 

(Octavian Goga  a scris  Apostolul, Dăscălița ș.a.). Același spirit de venerație îl 

ilustrează Grigore Vieru și alți autori, în  nenumăratele  poeziile dedicate mamei. 

Personalitățile istorice, care au sfințit locurile chiar și cu sângele lor sunt  evocate 

elogios  în  opere  literare epice, lirice sau dramatice. 

 

Aplicația 1 – 10 min.. Precizați o operă  lirică în care modelul uman se apropie de 

sfințenie. Care  este  trăsătura  definitorie a  acestuia, cea care îl recomandă  spre  

desăvârșire? (10 minute) 

 

Aplicația 2 – 40 min. Creați o rețetă a succesului în viața spirituală, folosind, printre 

altele, următoarele cuvinte cheie: cale, zbor, umor, etapă. Utilizați forma specifică 

acestui text nonliterar (enumerarea ingredientelor+modul de preparare= produs/ 

mântuirea)                                                                                                        (40 de 

minute) 

                  

Aplicația 3 – 40 min.. Realizați un interviu real sau imaginar cu mentorul sau 

modelul dumneavoastră  de viață. Respectați structura specifică  acestui tip de text 

(introducerea, ca expresie a documentării prealabile+șir de întrebări deschise (minim 

10) și răspunsurile aferente+concluzia, care poate aparține atât reporterului, cât și 

intervievatului). (40 de minute) 

 

 

 

***Exercițiile 1 și 2 pot fi folosite atât la clasă, cât și la FF1. De asemenea, interviul 

poate constitui subiect de lucru în perechi, cu schimbare de rol. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra statutului 

Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

 Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei Religie; 

 Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

 Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (60 min) – Eseu 

Tema – Postul creștin – clasa a XII-a; 

Pornind de la  textul scripturistic ”..Tu însă, când postești unge capul tău și fața ta o spală, ca 

să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău Care vede 

în ascuns, îți va răsplăti ție” (Matei 6,..),  alcătuiește un eseu de două pagini în care să prezinți 

beneficiile postului atât pentru suflet cât și pentru trup. În alcătuirea eseului, urmăriți să aveți 

în vedere atât cunoștințele acumulate la ora de religie cât și cunoștințe însușite la ora de 

anatomie și psihologie. 
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Aplicația nr. 2 (30 minute). Pornind de la modelul de mai jos, identifică conexiuni 

interdisciplinare  în tratarea unor noțiuni/concepte, conform programelor școlare. 

 

 

Noțiunea/ 

conceptul 

                                Conexiuni interdisciplinare 

Introducerea Valorificarea Aprofundarea 

Virtuți morale: 

curaj, 

înțelepciune, 

dreptate, 

cumpătare 

Religie , clasele 

I și a II-a 

Educație civică , 

clasa a III-a; 

Religie clasele a 

III-a- a VIII-a 

Religie clasele a 

IX-a – a XII-a; 

Cultură civică 

clasele a VII-a – 

aVIII-a 

Raporturile 

omului cu 

natura 

   

Familie , 

prieteni, clasa de 

elevi, 

comunitatea 

religioasă 

   

Persoană 

 

   

Timpul 

 

   

Crearea lumii 

 

   

 

 

 

 

                                                                              Nume și prenume: Filip Daniela                               
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra statutului 

Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

 Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei Religie; 

 Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

 Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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APLICAȚII 

Aplicația nr. 1 (30 minute) – Pornind de la modelul de mai jos reliazați conexiuni 

interdisciplinare între istorie, geografie și religie pentru tema: Iisus Hristos, Mântuitorul 

lumii, clasa a XI-a. 

 

Conexiuni interdisciplinare în tratarea poemului dramatic Iona, de Marin Sorescu 

Literatură română Religie Filosofie 

Drama Iona, de Marin 

Sorescu: 

-Inspirată de cartea 

profetică Iona din 

Vechiul Testament; 

-Asemănări:numele 

personajului principal; 

motivul chitului, dorința 

de evadare… 

-Prezentarea temei, 

explicarea titlului, 

-Rolul didascaliilor; 

-Prezența simbolurilor și 

motivelor: marea, ecoul, 

burta chitului, lumina, 

visul… 

-Secvența finală: 

spintecarea burții (gestul 

acesta nu trebuie înțeles 

ca o sinucidere, ci 

găsirea căii de a evada, 

cale care se află în sine) 

-Mitul labirintului  

-Metafora luminii 

(”Răzbim noi cumva la 

lumină) 

 

Cartea profetică Iona 

 

-Iona, personaj principal 

și real; 

-Acțiunea cărții este una 

reală 

 

-Cele trei zile în burta 

chitului simbolizează 

cele trei zile cât a stat 

Domnul nostru Iisus 

Hristos în mormânt; 

 

-Ieșirea din burta 

chitului simbolizează 

Învierea Domnului 

 

 

-Ieșirea omului la lumină 

este posibilă numai 

printr-o viață trăită 

conform perceptelor 

morale și religioase 

                Omul 

 

-Problematica naturii 

umane; 

-Esența omului; 

-Omul este persoană, nu 

un lucru; 

-Omul ființă socială; 

- Împlinirea omului; 

-Sensul vieții; 

 

Cunoașterea (forme și 

surse ale cunoașterii) 
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Aplicația nr. 2 ( 20 minute) 

(Obs. Aplicația poate fi utilizată la clasa a XII-a , tema : Rolul tinerilor în promovarea vieții) 

 

Se dau textele:  

1.”Libertatea voinței este puterea care ne călăuzește. Noi nu suntem supușii necesității 

destinului, cum le place unora a crede. Binele și răul se întâlnesc în marginile a ceea ce vrem 

sau nu vrem să facem. Pentru aceasta, Dumnezeu ne-a făgăduit împărăția Sa și ne-a 

amenințat cu pedeapsa Sa. Și într-un caz și în altul Dumnezeu plătește potrivit faptelor, care 

au fost supuse unei chibzuieli. El n-ar fi pus legi, n-ar fi dat sfaturi, dacă am fi fost legați de 

puterile sorții”  

                                                                                       (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii) 

 

2. ”Eu numesc liber un lucru care există și lucrează numai din necesitatea naturii sale, iar 

constrâns acela care e determinat de altul să existe și să lucreze într-un fel anumit și 

determinat” 

                                                               (Baruch Spinoza, Scrisoarea nr. 58 către GH 

Schuller) 

 

3. Libertatea înseamnă mai puțin a face ce vrem, cât a nu fi supuși altuia; ea înseamnă, 

totodată, a nu supune voința altuia voinței noastre. Nici un om care este stăpân nu poate fi 

liber.” 

                                                                (Jean-Jacques Rousseau, Scrisori scrise de pe munte) 

 

 Evidențiază problema teologică și filosofică abordată în textele de mai sus și selecteză 

conceptele utilizate, apoi prezintă modul în care este privită ”libertatea” de către teologie și de 

către știință. 

 Argumentează pro sau contra afirmația din ultimul citat: ”Nici un om care este stăpân nu 

poate fi liber”. 
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Aplicația nr. 3- (20 minute) 

Analizează în 20 de rânduri,  structura argumentativă, premisele și consecințele care se 

deduc din următorul text: ” Libertatea mea de alegere este atât de mare, încât ideea 

vreunei alte facultăți mai mari este dincolo de ceea ce pot eu cuprinde; atât de mare, încât ea, 

în primul rând, mă face să înțeleg că eu însumi înfățișez o anumită imagine și asemănare a 

lui Dumnezeu” (Rene Descartes) 

 

Aplicația nr. 4- (20 minute) 

Pornind de la textul: ”Dacă sufletul este nemuritor, are nevoie de pregătire nu numai pentru 

vremea aceasta, pe care noi o numim viață, ci pentru vecie; căci gândiți-vă ce grozavă 

primejdie vă așteaptă de nu vă veți îngriji de el. În adevăr, dacă moartea ar fi sfârșitul a tot, 

în mare câștig ar fi cei păcătoși: moartea i-ar elibera și de corp, și de suflet, și de păcatele 

lor. Fiindcă însă sufletul este nemuritor, nu găsim alt mijloc de a scăpa de nenorocirile ce vor 

lovi în cei răi, nici altă mântuire pentru suflet, decât să-l facem mai bun și cât mai înțelept cu 

putință” (Platon, Phaidon), elaborează un minieseu în care să prezinți un punct de vedere 

personal în legătură cu relația dintre moralitate și credința în nemurire. 

 

 

 

                                                                              Nume și prenume: Filip Daniela                               
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        SECVENȚĂ 

           P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor 

discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei 

Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi 

consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

    Solicitat rambursare FSE- 

  POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 



 
 

  

                                                        APLICAȚII 

                   

 

 

Binefacere și recunoștință 

                    

Aplicația 1 - (15 de minute) 

 

Se știe că bunătatea are puterea de a transfigura. 

  

a) Prezentați o întâmplare din Pateric, cu care să ilustrați această realitate. 

b) Ce act de binefacere  ați putea face acum, pentru a determina o schimbare 

pozitivă, la un elev problemă? 

                   

Aplicația 2 - (15 de minute)  
Recunoștința-i grea povară, zice proverbul.   

a) Aduceți trei argumente  pro și trei contra actelor de recunoștință.  

b) Precizați patru  moduri/modalități de a mulțumi, pe care le-ați folosit față de 

binefăcătorii dumneavoastră.  

 

Aplicația 3 - (60  de minute)  

Audiați  Anexa 4- Vasile Militaru, Șase pui și-o biată mamă (recitată de pr. 

Mircea Stoleriu, Parohia Adormirea Maicii Domnului și Cuvioasa Teodora, 

Galata, Iași).(60  de minute/audiere+3 a, b) 

a) Concepeți o activitate  cu tema  Recunoștința-i floare rară, în care să folosiți ca 

metodă principală problematizarea, pentru a afla cum cred elevii că poate fi 

cultivată această  floare. Aplicați la două clase (dacă este posibil, una de gimnaziu 

și una de liceu), pentru a putea face ulterior un studiu comparative din care să 

rezulte opiniile lor în funcție de vârstă. 

 

b) Alcătuiți  zece enunțuri/întrebări  pentru un rebus cu tema  Bine faci, bine 

găsești?. Pe  verticală, cuvântul cheie este  Recunoștință. 

 

 

***Aplicațiile se pretează și la FF1, cu  unele modificări ale timpului de lucru. 
 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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                                                           SECVENȚĂ 

           P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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 APLICAȚII 

                    

 

Sfânta Taină  a  Botezului - integrare în comunitate 

 

 

Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial și de la acesta la cel liceal face ca elevii 

de clasa a V-a și cei de clasa a IX-a să treacă printr-un veritabil botez. 

  

Aplicația 1 -  50 min. 

În acest context vă propun să meditați la aspectele menționate mai jos  și să scrieți, 

pentru elevii de clasa a V-a, o poveste care să ajute la predarea/ asimilarea capitolului 

despre botez și la  acomodarea  lor  mai ușoară, în primul an de gimnaziu. (50 de 

minute) 

a)Școala/clasa este biserica în care v-a avea loc botezul. 

b)Elevii sunt beneficiarii unui botez cu sau fără voia lor? (Apropo de alte concepții 

referitoare la varsta pe care o are cel ce urmează să fie inițiat.) 

c)Nașii sunt profesorii și mai ales dirigintele. Ce calități îi recomandă pentru acest 

statut? 

d)Cu ce ați putea asocia cristelnița? Dar lumânarea aprinsă, crișma și fașa? 

e)Care sunt darurile primite de elevii botezați? 

 

***Alegoria ajută atât profesorul, cât și elevii în a descoperi noi sensuri ale temei și 

legăturile  cu viața cotidiană. Poveștile realizate pot constitui  subiecte de dezbatere  

la FF1 și la ora de Religie.                   
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Aplicația 2 – 40 min. 

Concepeți un joc/ jocuri, prin care să aflați/ să ilustrați gradul de atașament:  

a)dintre  elevi și profesorul  lor preferat (fin- naș); 

b) dintre  elevii unei  clase (comuniune/comunitate/unitate); 

c) dintre familiile elevilor și diriginte/profesori (relația familie- părinte  spiritual). 

                                                                                                          (40 de minute) 

 

 ***Alegoria ajută atât profesorul, cât și elevii în a descoperi noi sensuri ale temei și 

legăturile  cu viața cotidiană. Jocurile  realizate pot  fi  aplicate  la FF1 și la ora de 

Religie.                  
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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                                                        APLICAȚII 

 

Rugăciunea curată. Prejudecăți și judecăți de valoare 

Judecățile de valoare sunt sintetizate în literatură ca maxime, proverbe și zicători.  

Ultimele două cunosc o dezvoltare deosebită în planul literaturii populare și conțin 

atât credința cât și credințele, prejudecățile, superstițiile unui popor. 

 

Aplicația 1 – 45 min.  

Asociați unor proverbe românești, conținuturi specifice disciplinei Religie.(45 de 

minute) 

Nr. 

Crt. 

               Proverbul                   Conținuturi asociate 

1.  *Gimnaziu: 

*Liceu: 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   
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Aplicația 2 – 45 min. Audiați Anexa 1- Vasile Militaru, Ursul, cerbul și năpârca 

(recitată de pr. Mircea Stoleriu, Parohia Adormirea Maicii Domnului și Cuvioasa 

Teodora, Galata, Iași).(45 de minute/audiere+ex.3 a,b) 

a) Identificați valențele interdisciplinare/transdisciplinare ale fabulei prezentate, 

asociind conținuturi  din  cât mai multe  arii curriculare/discipline școlare. 

b)Realizați o schiță de proiect didactic în care  să precizați, între altele: 

                    - nivelul de vârstă și subiectul lecției la care folosiți această fabulă; 

                    - obiectivele pentru care  este util  materialul  audio; 

                    - metodele  asociate și tipul de activitate; 

                    - mijloace/modalități  de asigurare a retenției și  a transferului. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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APLICAȚII 

                   

 

Sărbătoarea -  între tradiție și act liturgic 

                

Această temă generoasă aduce în atenție bogăția de tradiții și obiceiuri românești(ex. 

colindatul și uratul). Caracterul sincretic al literaturii populare asigură legătura / 

constitue asemănarea cu actul liturgic. 

 

Aplicație 1 – 20 min. 

a)Precizați  câte un act liturgic  care poate fi asociat colindatului, respectiv 

uratului.(20 de minute) 

 

În planul literaturii culte vă propun trei autori: Ion Creangă, George Coșbuc (pentru 

gimnaziu) și Vasile Voiculescu (pentru liceu). 

 

Aplicație 2. – 20 min. 

Identificați în Amintiri din copilărie, de Ion Creangă  două  pasaje în care sunt 

descrise tradițiile și obiceiurile specifice unor sărbători.(20 de minute) 

 

Aplicație 3 – 50 min. 
George  Coșbuc a scris una dintre  cele mai frumoase poezii referitoare la Crăciun, În 

seara de Crăciun.(50 de minute) 

a) Descrieți în două catrene, atmosfera unui Crăciun  modern . 

b)Folosind Diagrama Venn scoateți în evidență asemănările  și  deosebirile  dintre  

atmosfera  descrisă de Coșbuc și cea modernă.  

c)Rescrieți poezia  În seara de Crăciun, folosind  patru termini care surprind 

deosebirile din diagramă. 

 

 

***Citirea, dar mai ales crearea poeziilor presupune o anume sensibilitate, care 

trebuie dezvoltată atât la adulți/profesori cât și la copii/elevi.  

       Un argument ar fi acela că rugăciunile au o muzicalitate aparte și sunt pline de 

figure de stil (ex. rugăciunile de la sfârșitul Acatistului Bunei Vestiri), unele sunt 

versificate (Psaltirea). 

        Poezia are calitatea de a surprinde concis  profunzimile  gândirii și   simțirii 

omenești. 
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                                                              In seara de Crăciun 

                                                                                               de George Coșbuc 

 

Afară ninge liniştit, 

În casă arde focul; 

Iar noi pe lângă mama stând, 

Demult uitarăm jocul. 

 

E noapte, patul e făcut, 

Dar cine să se culce? 

Când mama spune de Iisus 

Cu glasul rar şi dulce. 

 

Cum s-a născut Hristos în frig, 

În ieslea cea săracă, 

Cum boul peste el sufla 

Căldură ca să-i facă. 

 

Cum au venit la ieslea Lui 

Păstorii de la stână 

Şi îngerii din cer cântând, 

Cu flori de măr în mână. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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APLICAȚII 

                   

 

 

Aplicația 1 – (30 minute) În  clasa a V-a elevii studiază basmul (Prâslea cel voinic 

și merele de aur/ Harap- Alb). Alcătuiți  douăsprezece  întrebări/exerciții prin care să 

descoperiți în aceste opere, împreună cu elevii, valențe ale botezului. 

                                                                                                 

*Cuvinte/ expresii cheie: lupta dintre bine și rău, drum inițiatic, ajutor providențial, 

numere și obiecte magice, metamorfoze, calitațile și scopurile protagonistului, 

răsplătirea binelui, prietenii, trecerea dintr-o lume în alta, finalul pozitiv/fericit.   (30 

minute)  

 

Aplicația 2 - (15 minute) Pornind de la darurile Duhului Sfânt primite la botez, 

găsiți  șapte asocieri  între  acestea  și  însușirile, calitățile  protagoniștilor din 

basmele studiate de elevi. (15 minute) 

           

Aplicația 3 - (45 minute) Concepeți o  activitate de mentorat pentru  inițierea și  

integrarea școlară  a  elevilor cu deficiențe/ cu rezultate  slabe/ cu probleme de 

comportament. (45 minute) 

 

***Aplicațiile  sunt  potrivite  și pentru FF1. De exemplu, punctual 3 poate fi lucrat 

pe grupe, în funcție de cele trei categorii de elevi menționate în enunț. 
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SECVENȚĂ                                                                                                                                                                                                                   

           P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

                                                             

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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APLICAȚII 

                   

 

Aplicația 1 – 30 min.. Poezia  Dumnezeu, a Magdei Isanos (Anexa 5/ Recită  pr. 

Mircea Stoleriu, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași)  exprimă iubirea 

Creatorului  față de tot ceea ce a izvorât din El. Omul pare a  fi cel neglijent și lipsit 

de dragoste  față de aceste frumuseți. Să aducem contraagumente ultimei afirmații!  

              Știind că iubirea cere fapte, precizați câte șapte  forme personale de 

manifestare a iubirii față de Dumnezeu și față de creație.(45 de minute) 

 

Nr. 

crt. 

Cum îmi exprim iubirea față de 

Dumnezeu? 

Cum îmi exprim iubirea față de 

creația lui Dumnezeu? 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

Aplicația 2 – 30 min. Cum și-a manifestat  Dumnezeu iubirea față de 

dumneavoastră? Relatați în 20- 30 de rânduri, o situație/ un moment în care ați 

conștientizat acest fapt. A produs o schimbare în viața  dumneavoastră? (30 de 

minute) 
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Aplicația 3 – 30 min. Psalm, de Ștefan Baciu (Anexa 6/ Recită  pr. Mircea Stoleriu, 

Parohia Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași)  este o profundă  și superbă 

declarație de dragoste.  

                    Având în vedere că  în rugăciune, de regulă  cerem sau mulțumim, dar 

mai rar exprimăm direct iubirea față Dumnezeu, vă propun să vă reamintiți că El este 

aici, acum și să-I faceți o declarație de dragoste (în proză sau în versuri),în toată 

smerenia cugetului și neputința cuvintelor omenești. (30 de minute) 

 

 

 

***Pentru un subiect profund, precum iubirea am ales aplicații care urmăresc 

sensibilizarea cursanților, trecerea efectivă de la teorie la practica vieții spirituale. 

      Pot fi folosite la atât la FF1, cât și la clasă, cu eventuale modificări ale timpului 

de lucru. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line 1) 

 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul 

gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a 

profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni 

noi asupra statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identificateme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai 

multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a 

disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a 

curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru 

redefinirea şi consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

APLICAȚII 

 

Rugăciunea curată. Prejudecăți și judecăți de valoare 

 

Aplicația 1 - 30 min.  

Începând din clasa a VI-a se studiază fabula, specie literară cu un puternic caracter 

moralizator. Alegeți o fabulă, scrisă de Grigore Alexandrescu și precizați:  

         

Clasele        Morala fabulei     Conținutul religios asociat    Metodele folosite 

V-VIII    

IX-XII    

 

Aplicația 2 - 60 min. Ascultați cu atenție anexele audio 2 și 3- M. Eminescu, 

Rugăciune , O. Goga, Rugăciune (recitate de pr. Mircea Stoleriu, Parohia Adormirea 

Maicii Domnului și Cuvioasa Teodora, Galata, Iași).  

(60 de minute- audiere+ 2 a, b) 

                 a)Precizați trei însușiri ale Maicii Domnului, descoperite în poezia lui M. 

Eminescu. Creați o metaforă, o comparație și un oximoron, prin care să ilustrați 

trăsăturile identificate. 

                b)Scrieți un eseu (50-60 de rânduri) cu tema Calitatea rugăciunii, mergând 

pe firul poeziei lui O. Goga (Anexa 3). Precizați însușirile rugătorului, relația cu 

Dumnezeu și cu semenii, treptele rugăciunii, stările sufletești exprimate  și orice alt 

aspect asociat subiectului. Reascultați materialul audio pentru a putea surprinde cu 

ușurință datele necesare.  

 

***Aplicația 1 și anexele audio de la punctul 2 sunt material utile și pentru FF1. 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra statutului 

Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 
 
 

                                                            

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Pelerinaj sau turism  

               

A călători înseamnă a parcurge un drum inițiatic, a rememora un trecut  valoros, a ieși 

din rutină, a cunoaște cu toate simțurile o lume încă nedescoperită.  

Pelerinajul are în plus un scop declarat, acela de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu 

prin creația Sa. Este o căutare, o călătorie cu și spres Dumnezeu, o împrospătare a 

vieții spirituale. 

 

Aplicație - 90 min.  

 

Să ne reamintim de Drumul spre Emaus (Anexa 7/Recită pr. Mircea Stoleriu, 

Parohia Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași).  

a) Se spune că  la drum se cunoaște omul. Relatați o situație în care ați avut plăcerea 

sau neplăcerea de a cunoaște (mai bine) pe cineva într-o călătorie. (20- 30 de rânduri) 

(20 de minute) 

b) Călătorului îi stă bine cu drumul, dar acest drum are și dezavantaje (incomod, 

primejdios, necunoscut etc.). Precizați patru avantaje și patru dezavantaje ale 

pelerinului/pelerinajului, în comparație cu cele ale unui turistului/turismului  obișnuit. 

(20 de minute) 

Nr. 

crt. 

                Pelerin/ pelerinaj     Turist/ turism obișnuit 

    Avantaje      Dezavantaje    Avantaje    Dezavantaje 

1.     

2.     

3.     

http://www.predareareligiei.ro/
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4.     

 

                  c) Cine se trezește de dimineață, departe ajunge, zice proverbul.                                 

Realizați un traseu cu obiective turistice diverse, din orașul sau zona dumneavoastră, 

care poate fi parcurs în 24 de ore.  

                       Precizați ruta (harta), mijloacele de transport, timpul estimat pentru 

vizitarea fiecărui obiectiv, costurile și motivarea alegerii respectivelor repere 

turistice. Puteți folosi informațiile pentru a organiza o excursie cu elevii 

dumneavoastră.(35 de minute) 

                   d) Când v-ați aflat la răscruce de drumuri  cine a fost busola 

dumneavoastră? (20-30 de rânduri) Precizați în relatare trei indiatori/indicatoare 

ai/ale  drumului corect/ optim  spre Dumnezeu și Împărăția Sa. (15 de minute) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor 

discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei 

Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi 

consolidarea statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi continuă; 



 

 Aplicație Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul 

ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, compatibile cu o predare integrată euthanasia  

 

(Joc de rol, 30 minute) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eutanasia: între chemarea conștiinței și practica medicală 

  În cele mai multe state în care euthanasia sau sinuciderea asistată este legală - Olanda, Belgia, 

Luxemburg, Elveția, Italia, Albania, Japonia, Australia și unele dintre statele americane - Oregon, Ohio, și 

Washington, legislația adoptată în favoarea acestei practici s-a bazat pe conceperea eutanasiei, în variatele ei 

forme, drept un mecanism adesea promovat ca mijloc de a menține autonomia individului și de a muri cu 

demnitate. Progresele ştiinţelor sociale şi ale naturii, cele înregistrate de ştiinţele şi tehnologiile medicale au 

făcut ca medicina să preia, încă de multe decenii, din mâinile lui Dumnezeu, posibilitatea de a răspunde 

bolnavilor în privinţa realizării dreptului lor de a muri. 

 Pe de alt parte, cei care se opun euthanasiei, sunt convinşi că viaţa umană este sfântă, are valoare 

intrinsecă şi este inviolabilă, conform tradiţiei iudeo-creştine. Fiind creată după chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu, fiinţa umană trebuie să se conducă după modelul hristic al iubirii aproapelui, din care emană 

porunca de a nu ucide pe semenul tău. În întreaga istorie a medicinei, relaţiile dintre medici şi pacienţi s-au 

conformat acestui principiu integrat, de altfel, în Jurământul lui Hipocrate. Codul Penal din România consideră 

eutanasia drept crimă (articolul 76). 

 Eutanasia este un act anti-social, un atentat la libertatea umană care determină anomia la nivel macro 

și micro-social. Ea distruge și sentimentul de aparteneță al individului la o comunitate, la o cultură moștenită și 

asumată. Alienarea acestui sentiment are menirea de a anula fondul sufletesc al persoanei, și de a-l transforma 

în individ, redus la un set de norme de conduită general valabile, ce nu contravin legilor de siguranță ale 

persoanei. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGHIRE CRISTIANA  

 a. Imaginați-vă că sunteți avocatul apărării unui medic care este acuzat într-un caz de 

euthanasie a unui bolnav suferind de o maladie incurabilă. Construiți o pledoarie, bazându-vă 

pe informațiile de mai sus. Folosiți ca argumente principale cele furnizate de știință, de 

legislație, de științele sociale.   

 b. Imaginați-vă că sunteți avocatul acuzării unui medic care este acuzat într-un caz de 

euthanasie. Construiți o pledoarie, bazându-vă pe informațiile de mai sus. Folosiți ca 

argument principal cel furnizat de religie și bioetică (știință care are ca obiect studiul 

sistematic al conduitei umane, în sfera științelor vieții și a sănătății, examinată în lumina 

valorilor și principiilor morale) 
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Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie” 

Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Prezentarea unor teme din programa şcolară la disciplina Religie, cultul ortodox, ciclul gimnazial şi liceal, 

compatibile cu o predare integrată; 

 Argumentarea necesităţii unor informaţii suplimentare faţă de formarea iniţială a profesorilor de Religie; 

 Argumentarea introducerii abordării integrate la disciplina Religie ca expresie a unei viziuni noi asupra 

statutului Religiei în ansamblul celorlalte discipline; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica teme din programa şcolară a disciplinei Religie aflate la confluenţa mai multor discipline; 

- Veţi analiza necesitatea lărgirii sferei cunoaşterii pentru o predare integrată de calitate a disciplinei 

Religie; 

- Veți orienta demersul didactic personal în perspectiva unei abordări integrate a curriculum-ului; 

- Veţi argumenta oportunitatea şi beneficiile predării integrate a Religiei pentru redefinirea şi consolidarea 

statutului Religiei în Curriculum-ul Naţional; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Abordare integrată, confluenţe interdisciplinare, viziune didactică, formare iniţială şi 

continuă; 
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SECVENȚĂ 

P1_T1_U1_S3 (on-line) 

Teme din programa şcolară compatibile cu o abordare integrată a predării Religiei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (30 minute) 

Formulaţi trei argumente pro şi trei argumente contra abordării integrate generalizate la disciplina Religie. 

 

PRO  

abordării integrate generalizate la disciplina Religie 

CONTRA 

abordării integrate generalizate la disciplina Religie 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv 

teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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Introducere 

Din punct de vedere etimologic, discurs vine din latină, discursus, discurrere, însemnând „a merge dintr-un 

loc în altul, a colinda de colo până colo; a parcurge; a raţiona, a gândi, a aduce în atenţie, a inventa”. DEX-ul limbii 

române oferă ca explicaţie: „Discurs, discursuri, s. n. Specie a genului oratoric, constând dintr-o expunere făcută în fața 

unui auditoriu pe o temă politică, morală etc.; cuvântare. (Înv.) Tratare în scris a unui subiect de natură științifică sau 

literară.” Dicţionarul Larousse oferă şi el o explicaţie destul de amplă: „Desfăşurare oratorică, supra unui subiect 

determinat, rostită în public, în special într-o ocazie solemnă, de către un orator; alocuţiune. Enunţuri propuse de către 

cineva, în general lungi. [...] Manifestare scrisă sau orală a unei stări de spirit; ansamblu de scrieri didactice, de 

desfăşurări teoretice asupra unei teorii, a unei doctrine etc...” Nici una dintre definiţii nu este pe deplin mulţumitoare, 

căci ambele pierd din vedere faptul că discursul este în primul rând un proces cognitiv, un spaţiu al interacţiunii 

subiective, limbajul fiind deopotrivă un instrument al gândirii şi un instrument al comunicării (Fericitul Augustin). Sau, 

cum afirmă Christian Brassac, „producţia discursivă realizată de un individ într-o situaţie monologală este un proces 

cognitiv. Producţia discursivă realizată de indivizi într-o situaţie polilogală este un proces cognitiv conjugat.”
1
 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei 

„Experienţa religioasă vie este unicul mod legitim de cunoaştere a dogmelor.” (Pavel Florenski) 

 

Caracterul discursiv al unei cunoaşteri exprimă acea manieră de a cunoaşte (prin dezvoltare intelectual - 

raţională) pornind de la termeni de tipul „dacă”, „însă”, „având în vedere” şi concluzionând cu termeni de tipul „prin 

urmare”, „aşadar”, „deci”. Cunoaştere discursivă înseamnă „ a cunoaşte încetul cu încetul, prin acte succesive [...]; 

înseamnă a compara obiectele şi a le raporta unele la altele; a recurge, pentru a descoperi un adevăr nou, la adevăruri 

dinainte descoperite; a deduce un adevăr nou cu ajutorul altora intermediare, din altul deja cunoscut; a încerca într-o 

direcţie descoperirea adevărului, pentru ca, văzând că nu se află în acea direcţie, să apucăm spre alta, unde bănuim că s-

ar afla; înseamnă a înlănţui judecăţi după judecăţi şi a obţine astfel serii întregi de cunoştinţe.”
2
 

Indiferent de ramură, pentru cunoaşterea discursivă sunt definitorii cunoştinţele, care îndeplinesc anumite 

criterii: 

- „se dobândesc în mod succesiv, având pentru aceasta nevoie de timp. Cum ele formează serii mai mult sau 

mai puţin lungi, ele sunt dobândite prin mişcări multiple ale gândirii, ceea ce este totuna cu a spune printr-o gândire 

discontinuă. Cunoaşterea obiectelor cu ajutorul unor astfel de cunoştinţe se face încetul cu încetul, din etapă în etapă, 

până la etapa socotită ultima, care însă cu timpul se dovedeşte a fi provizorie”; 

- „nu sunt rezultatul contactului direct şi intim al subiectului cunoscător cu obiectul de cunoscut, ci ele sunt 

cunoştinţe mediate, adică sunt totdeauna mijlocite de alte cunoştinţe”; 

                                           
1 Cristian Radu, Discursul – proces cognitiv şi spaţiu al interacţiunii subiective, în „Revista Transilvană de Ştiinţe ale comunicării”, nr. 

1(12)/2011, pp.73-75, http://ekphrasis.accentpublisher.ro/files/articles_content/333/6%20RTSC%2012.pdf 
2 Nicolae Bagdasar, (1995), Teoria cunoştinţei, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, p. 229. 

http://ekphrasis.accentpublisher.ro/files/articles_content/333/6%20RTSC%2012.pdf
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Vorbesc despre, cu 

sau în Dumnezeu? 

- „se obţin prin aceea că obiectele sunt raportate unele la altele, că se ignoră aspectul lor particular şi 

diferenţial, pentru a se reţine numai aspectele lor comune”; 

- „sunt cunoştinţe relative. Ele nu sunt în stare să exprime ceea ce lucrurile sunt în ele însele, ci numai ceea ce 

sunt în raport cu altele: fondul adânc, intim al lucrurilor rămâne pururea inaccesibil cunoştinţelor discursive”; 

- „au neapărată nevoie de limbaj. Procedând succesiv, etapă cu etapă, ele au nevoie să reţină, să fixeze ceea ce 

a fost sesizat mai înainte, pentru ca atunci cand procesul cunoaşterii a înaintat cunoştinţele anterior dobândite să stea la 

dispoziţie [...] Limbajul fixează şi consolidează cunoştinţele discursive: fără limbaj, ele ar curge şi ar dispărea fără 

urmă.”
3
 

Analizând cele de mai sus, discursivitatea pare mai degrabă o caracteristică proprie ştiinţelor şi mai puţin 

teologiei, întrucât acestea acceptă un grad mai înalt de formalizare matematică. De fapt, formalizarea matematică este 

cea care determină gradul de discursivitate, astfel încât nu putem spune că ştiinţa este în totalitate discursivă (a se vedea 

cazurile în care cercetătorul descoperă prin intuiţie soluţia unei probleme, urmând să o verifice ulterior printr-o 

formalizare la nivel logic şi conceptual), după cum nu putem afirma nici că teologia este în întregime nediscursivă. În 

cazul teologiei, împărtăşirea din prezenţa lui Dumnezeu nu se petrece la nivelul intelectului, ci fiinţial, cu toată fiinţa, 

traducându-se ulterior la nivel de impresii, gânduri, concepte, însă în ceea ce priveşte teologia de expresie academică 

(ştiinţele biblice, exegeza ca metodă istorico-critică de analiză a textului, arheologia biblică) nu putem nega caracterul 

evident discursiv. Trebuie evitat însă excesul de discursivitate în teologie, ca în cazul scolasticii, în care discursul 

teologic este pur formalizat la nivel logic, iar existenţa lui Dumnezeu este demonstrată prin categorii logico-filosofice. 

În limbajul curent, prin teologie se înţelege expunerea sistematică a credinţei 

creştine cu ajutorul raţiunii, ansamblul ştiinţelor care vorbesc despre Dumnezeu şi 

lucrarea Sa în lume. Cunoştinţele oferite de aceste ştiinţe pot fi însuşite în anumite 

cadre instituţionale, şcolile teologice, de unde folosirea termenului de teolog pentru 

a-i desemna pe cei care predau sau învaţă în aceste şcoli. Pornind din nou de la 

etimologia cuvântului, noţiunea de teologie vine de la cuvintele Theos (=Dumnezeu) şi logos (=cuvânt), însemnând 

cuvânt, învăţătură sau discurs despre Dumnezeu şi despre lucrările Lui. Însă Teologia, vorbirea despre Dumnezeu şi 

despre lucrările Lui, presupune implicit şi cunoaşterea lui Dumnezeu, întrucât nu poţi vorbi adecvat despre ceea ce nu 

cunoşti. De aici discursivitate şi în acelaşi timp nediscursivitatea teologiei, căci teologia este atât discurs despre 

Dumnezeu şi despre lucrările Lui, elaborat pe baza cercetării ştiinţifice a căilor de fixare şi transmitere a Revelaţiei 

divine supranaturale, cât şi cunoaşterea lui Dumnezeu în duh pe baza experienţei personale, ce nu poate fi nicidecum 

formalizată. Fiind o harismă a Duhului Sfânt, un dar al lui Dumnezeu, cunoaşterea duhovnicească a realităţilor 

dumnezeieşti şi prezentarea lor în cuvânt de înţelepciune, ceea ce conduce la descoperirea de noi semnificaţii 

duhovniceşti ale Logosului divin, teologia depăşeşte cu mult cadrul formal, iar aspectul discursiv surprinde doar în parte 

tainele Revelaţiei supranaturale.
4
 

                                           
3 Ibidem. 
4 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, (2012), Teologia ca ştiinţă şi mărturisire în viziunea Părintelui profesor dr. Ioan Ică, în „Revista Teologică”, nr. 

3/2012, pp.19-20. 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/13 
 

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 

Cât de mult pot 

cunoaşte prin 

aspectul discursiv 

al ştiinţei? 

Aspectul discursiv al teologiei, în sensul de vorbire, cuvânt despre Dumnezeu, trebuie să pregătească gândirea 

noastră pentru a se deschide spre o realitate care o depăşeşte. Procesul cognitiv nu mai este de sine stătător, nu este 

cuprinzător, ci este indus, cuprins, însufleţit de credinţa contemplativă pentru a putea formula concepte. Astfel, teologia 

se situează între harismă, cunoaştere contemplativă şi existenţială şi ştiinţă şi gândire raţională. Căci cunoaşterea 

contemplativă şi existenţială trebuie să apeleze la concepte pentru a se exprima.  

Teologia are deopotrivă un caracter teocentric, întrucât se întemeiază pe la cuvântul lui Dumnezeu către noi, şi 

unul harismatic-profetic, deoarece expune acest cuvânt pe baza experierii comuniunii cu Dumnezeu şi vizează 

înaintarea în această comuniune, atât pentru sine, cât şi pentru semeni, într-un veritabil demers mărturisitor, misionar. 

Din acest motiv, teologia nu este doar harismă, ci şi un efort al omului de cercetare, de cuprindere, formulare 

sistematică, propovăduire şi comunicare a cuvântului lui Dumnezeu ca învăţătură bisericească; învăţătura bisericească 

îmbracă aspectul discursiv al teologiei, fiind rodul ei ca harismă şi efort uman. Din acest motiv putem afirma că teologia 

este o harismă a Duhului Sfânt şi o ştiinţă umană elaborată de teologi. Sub raportul ştiinţei, implică cercetare analitică 

temeinică şi expunere sistematică într-un domeniu foarte vast şi complex, având un obiect şi o metodă proprii de 

cercetare, formalizând, atât cât se poate, Revelaţia divină desăvârşită şi încheiată în Iisus Hristos într- un discurs 

elaborat ştiinţific şi sistematic de teologi.
5
  

În ceea ce priveşte ştiinţa, lucrurile sunt mult mai simple. Prin însăşi domeniul şi 

direcţia imprimată cunoaşterii, prin demersul raţional transpus într-o metodologie 

orientată spre diversitatea lumii exterioare, sesizabilă, ştiinţa îşi atinge ţintele şi 

descoperă realitatea apelând în primul rând la logica raţiunii discursive. Prin intermediul 

ştiinţei, realul este perceput în general drept „ceea ce este” în sens material, accesibil 

experimentării senzoriale prin intermediul instrumentelor ştiinţifice şi conceptualizabil prin 

procesul cognitiv. Dacă la început ştiinţa investiga realul într-o manieră multidirecţională, fără o metodă 

precisă şi fără o ţintă exactă, realul fiind independent de subiect, obiect al studiului cercetătorului şi nu rezultatul 

procesului gândirii, ştiinţa modernă investeşte focalizat în studiul fenomenelor reproductibile, printr-o metodă rezultată 

din eficientizarea gândirii curente, capabilă să ofere prin rigoare şi obiectivitate siguranţa cunoaşterii. Modernitatea 

aduce gândirea formalizată matematic care permite cuantificarea fenomenelor fizice şi chiar „dematerializarea” 

obiectului. La scala particulelor atomice, corpurile şi relaţiile spaţiale sunt înlocuite în mod necesar cu câmp şi legi 

statistice, iar corpul – înainte accesibil senzorial – se „dematerializează”. Totuşi, deşi este estimată poziţia şi cantitatea 

de mişcare, circumscrierea particulei unui loc precis în timp și spaţiu este imposibilă, astfel încât discursul ştiinţific se 

mută de pe obiect pe relaţia subiect-obiect.
6
 Distincţia între real şi realitate devine astfel dificilă.  

Pentru Max Planck realul este „ceea ce putem măsura”. În lucrarea sa Imaginea lumii în fizica contemporană el 

numeşte lume „ansamblul experienţelor pe care le putem avea”. Toată problematica raportării la lumea exterioară „care 

nu se fundamentează pe o experienţă, pe o observaţie, este declarată absurdă şi respinsă ca atare”. Basarab Nicolescu 

afirmă Realitatea ca fiind cea care rezistă experienţelor, reprezentărilor, descrierilor, imaginilor, formalizărilor noastre 

                                           
5 Ibidem, pp. 23-25. 
6 Albert Einstein, (1996), Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, Humanitas, Bucureşti, p. 102, apud. http://www.science-et-

religion.fr/en/dictio/R. 

http://www.science-et-religion.fr/en/dictio/R
http://www.science-et-religion.fr/en/dictio/R
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matematice şi pledează pentru un fundament ontologic al Realităţii: „[...] trebuie sa-i dăm o dimensiune ontologică 

noţiunii de Realitate, în măsura în care Natura participă la fiinţarea lumii. Realitatea nu este numai o construcţie socială, 

consensul unei colectivităţi, un acord intersubiectiv. Ea are de asemenea o dimensiune transsubiectivă, în măsura în care 

un simplu fapt experimental poate dărâma şi cea mai frumoasă idee ştiinţifică”
7
. Cu alte cuvinte, oamenii de ştiinţă pot 

percepe rupturi de nivel în ceea ce priveşte legile aplicabile naturii, rupturi ce se traduc prin logici diferite şi care sunt 

adaptate diferitelor scări de mărime: la nivel microscopic, macroscopic şi macrocosmic. Se confirmă astfel o 

complexitate a lumii continuu amplificată, dar şi o gradualitate a înţelegerii realităţii de către om, parte a naturii pe care 

o supune interogaţiei. Ceea ce este şi mai surprinzător, raţionalitatea fiecărui nivel este accesibilă omului în pofida 

rupturii la nivel de registru de raţionalitate. Cu alte cuvinte, conştiinţa umană este adaptată să pătrundă prin înţelegere 

creaţia, dincolo de experienţa imediată la o scară de mărime adaptată simţurilor sale, însă nu printr-o abordare 

unidirecţională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere 

„[...] nu totul în fiinţarea omului, şi deci cu atât mai mult în Fiinţarea Dumnezeiască, se supune metodei 

ştiinţifice de cunoaştere.” (Arhimandritul Sofronie, (2003), Naşterea întru împărăţia cea neclătită, Reîntregirea, Alba 

Iulia, p. 8) 

 

Ştiinţa constituie un domeniu organizat al cunoaşterii, verificabilă prin legi, în care corpul de cunoştinţe are un 

obiect determinat şi recunoscut şi o metodă proprie pentru a le fructifica şi aprofunda. Ştiinţa presupune un obiect al 

cunoaşterii (universul fizic, natura), un subiect cunoscător (omul) şi o metodă de dezvoltare a cunoaşterii (metoda 

ştiinţifică de investigare). Se poate vorbi de un spectru larg de discipline ştiinţifice: ştiinţele formale (matematica, 

logica), în care ponderea o au raţionamentele, ştiinţele experimentale, rezultatele fiind în mare parte obţinute în urma 

experimentului (fizica, chimia, biologia), ştiinţele umane, pentru care obiectul cunoaşterii îl constituie omul perceput 

prin prisma diferitelor sale dimensiuni (psihologie, sociologie, istorie, economie politică). Din punct de vedere 

metodologic însă, se poate constata unitatea în diversitate a ştiinţei: „Metodologia ştiinţifică este unică şi invariantă: de 

la lucrările lui Galilei şi ale celorlalţi întemeietori ai ştiinţei moderne, ea nu s-a schimbat. Ceea ce nu va să însemne că 

                                           
7 Basarab Nicolescu, (2000), Noi, particula şi lumea, Polirom, Iaşi, p. 102. 

Temă de reflecţie:  

,,A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L avea, nu a fi informat despre El. A-L avea înseamnă a-L 

transmite, adică a reflecta imaginea lui Dumnezeu în suflet.” Andrew Louth 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 6/13 
 

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 

Avem nevoie de 

experiment pentru a 

cunoaşte? 

într-o bună zi metodologia ştiinţifică nu se va schimba. Dar această schimbare nu va putea avea loc decât sub presiunea 

unei necesităţi absolute a faptelor experimentale, şi nu prin voinţa vreunui om de ştiinţă sau a vreunui filosof.”
8
 

Cel mai adesea, ştiinţa apelează la experiment, întrucât permite articularea unor construcţii intelectuale de 

reprezentare şi de înţelegere a lumii şi conduce la rezultate coerente şi general verificabile. Datele şi faptele culese pe 

cale experimentală sunt asamblate şi se evidenţiază relaţiile dintre ele, iar pe baza unei structuri simbolice deja 

existente, a unui model, se construieşte o teorie ştiinţifică, prin generalizarea observaţiilor punctuale, care va fi validată 

ulterior de comunitatea ştiinţifică. Aşadar, experimentul este cel care dă sens şi autoritate ştiinţei, fiind un instrument de 

cercetare obiectiv, repetabil şi verificabil, care utilizează un aparat tehnic, o procedură de experimentare, pentru a obţine  

informaţii valide pe care le va interpreta într-o manieră contextuală. Teoriile rezultate îşi păstrează valabilitatea până la 

identificarea cazurilor contradictorii, fapt ce demonstrează insuficienţa unei teorii şi conduce la noi experimente în 

vederea perfecţionării ei. Eşecul devine prilej de progres, iar repetarea cu succes contribuie la creşterea credibilităţii 

teoriei. Dacă unele experimente sunt uşor accesibile şi reproductibile de cel care are minime cunoştinţe în domeniu, 

altele pot fi verificate doar de persoane specializate, cu o pregătire riguroasă în acel 

domeniu. De asemenea, unele experimente pot fi repetate cu uşurinţă, în timp ce altele 

sunt foarte rar repetabile sau chiar irepetabile. Cu toate acestea, concluziile 

experimentului nu au caracter decisiv, ci sunt mai mereu provizorii, incomplete, şi, în 

consecinţă, supuse revizuirilor, ştiinţa furnizând instrumente obiective în vederea 

(re)evaluării lor.
9
  

Teologia a încercat să împrumute instrumentele de cercetare specifice demersului ştiinţific pentru a asigura un 

plus de „ştiinţificitate” cunoştinţelor dobândite, în special în anumite domenii (exegeza biblică, arheologia şi geografia 

biblică, istoriografie). Acest import al metodelor ştiinţifice, chiar a experimentului, a avut drept rezultat proliferarea 

disciplinelor teologice care s-au precizat pe drumul specializării specific disciplinelor ştiinţifice şi la apariţia 

conceptelor de teologie ştiinţifică, teologie academică, ştiinţă teologică. Dacă aceste sintagme demonstrează 

posibilitatea existenţei unui demers de ordin ştiinţific în interiorul preocupărilor de cunoaştere aferente vieţii teologice, 

totuşi aceasta nu înseamnă că teologia este reductibilă la demersul ştiinţific, întrucât ştiinţele teologice nu Îl pot 

cuprinde şi face cunoscut pe Dumnezeu în absenţa lucrării Duhului Sfânt.
10

 Cu alte cuvinte, teologia nu poate fi alterată 

de raţionalism, care se concentrează în special pe studierea creatului, ci trebuie să primeze experierea religioasă, 

experienţa harismatică a necreatului care se dezvăluie prin intermediul creatului. Conform Sfântului Siluan Athonitul, 

dar şi teologilor greci Nikos Matsoukas şi Georgios Mantzaridis, „adevărata teologie necesită experienţă practică, 

empirică, lucrarea de despătimire a omului în prezenţa harului lui Dumnezeu. Ea poate folosi rezultatele unor discipline 

ştiinţifice pentru a limpezi diferite aspecte legate de subiectul preocupărilor sale, dar fără ca aceste discipline să poată fi 

considerate un demers de teologie în sensul propriu al termenului”
11

. Experierea religioasă înseamnă aşadar 

împărtăşirea fiinţei umane, înnoită  prin pocăinţă, rugăciune şi lepădare de sine, cu realitatea descoperită prin har de 

                                           
8 Idem, (2000), Ştiinţa, sensul şi evoluţia – eseu asupra lui Jacob Böhme, Editura Vitruviu, Bucureşti, pp. 85-86. 
9 Pr. Răzvan Andrei Ionescu, (2008), Despre model în fizică şi în teologia ortodoxă: repere pentru un posibil dialog contemporan între ştiinţă şi 

ortodoxie, 20 octombrie 2008, http://mihaicaragiu.blogspot.ro/2008/10/despre-model-n-fizic-i-n-teologia_20.html 
10 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, pp. 31-32. 
11 Ibidem, p. 33. 

http://mihaicaragiu.blogspot.ro/2008/10/despre-model-n-fizic-i-n-teologia_20.html
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Pot fi conciliate 

experimentul şi 

experierea? 

Însuşi Dumnezeu. Coborându-şi mintea în inimă pentru a ajunge la cer, omul se pregăteşte pentru întâlnirea 

interpersonală cu Dumnezeu. Cu cât experierea religioasă este mai intensă şi omul se lasă mai pătruns de har, cu atât el 

este mai unificat, nu se mai împrăştie, iar mintea, inima şi duhul conlucrează, pentru ca trupul omului să devină cu 

adevărat „templu al Duhului Sfânt” şi laborator al sfinţeniei. 

Dacă la prima vedere experimentul ştiinţific şi experierea religioasă se constituie în două tipuri diferite de 

experimentare, paralelismul dintre ele sesizabil la o privire mai atentă: ambele sunt produsul unui proces de filtrare, de 

discernere, ambele necesită o pregătire prealabilă cât mai intensă, ambele pornesc de la o bază solidă de date – 

observaţii, calcule, relaţii, teorii, raţionament, în cazul ştiinţei, respectiv rugăciune, pocăinţă, virtuţi, trăire, 

contemplaţie, în cazul teologiei. Mai mult, ambele au nevoie de validare: ştiinţa ca experiment se raportează la spiritul 

critic al comunităţii ştiinţifice, în timp ce teologia ca experiere se raportează la conştiinţa eclesială, la Biserica – Trup al 

lui Hristos.
12

  

Şi principiul de funcţionare este identic, fiind de tip analogic: ştiinţa 

utilizează mai multe tipuri de modele (teoretic, conceptual, experimental), care 

permit observarea mai precisă a fenomenelor decelate în natură şi sintetizează acele 

aspecte controlabile de către observator din ansamblul celor existente real în natură; de 

cealaltă parte, teologia foloseşte şi ea analogia – iar cel mai bun exemplu este Mântuitorul Hristos, care a vorbit în 

nenumărate rânduri în pilde şi parabole – pentru a reprezenta ceea ce este de necuprins, „structurile” necunoscute ce ţin 

de realitatea dumnezeiască în structuri cunoscute, împrumutate din realitatea imediată, familiară. Funcţionând pe 

verticală, spre deosebire de ştiinţă care acţionează pe orizontală, teologia propune reprezentarea nefamiliarului în 

termeni de familiar, iar a neobservabilului în termeni de familiar şi observabil, concepând o structură comună vieţii 

concrete, deja existente, mai degrabă decât o structură imaginată, dar care poate fi pe deplin înţeleasă numai în cheia 

harului lui Dumnezeu.
13

 

Ştiinţa şi teologia îşi împart şi conceptul de teoria, preluat din terminologia grecească. Ştiinţa a preluat sensul 

de speculaţie, de formulare ipotetică ce completează şi concretizează experimentul, prin ideile şi noţiunile atent 

organizate. Teologia vede în theoria contemplarea, treapta cunoaşterii lui Dumnezeu, lecturarea Logosului revelat, 

experierea prezenţei lui Dumnezeu prin puterea harului de către mintea şi inima conjugate în rugăciune. Sfântul 

Grigorie Palama afirmă: „Lucrarea aceasta mai presus de minte e superioară celei din cadrele minţii; nu cunosc pe 

Dumnezeu, nu în sensul că nu văd nimic, cum fac cei ce-L cugetă prin negaţie, ci prin vederea însăşi văd ceea ce-i mai 

presus de vedere“
14

. 

Pentru a concluziona, ştiinţa propune modele de înţelegere a unor teorii care explică fenomenele într-o viziunea 

largă şi cuprinzătoare, dedusă în urma unor experimente derulate în coordonate de maximă rigoare intelectuală. Prin 

modelele propuse, teologia facilitează deschiderea în faţa tainei inexprimabilului conceptual şi descoperirea întru 

cunoaştere, pentru a experia theoria, atât cât este posibil creatului să înţeleagă necreatul. 

 

                                           
12 Ibidem, p. 27. 
13 Pr. Răzvan Andrei Ionescu, (2008). 
14 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, (1993), Ascetica şi mistica ortodoxă. Mistica, vol. II, Deisis, Alba Iulia, p. 198. 
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Noţiuni teoretice (20 minute) 

Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice Ştiinţei 

„Unii cititori îşi imaginează că oamenii de ştiinţă ştiu totul. Însă adevărata ştiinţă este întotdeauna deschisă la 

nou, iar istoria ei este plină de surprize.” (David Eagleman) 

 

Deşi ştiinţa operează cu legi ale lumii sensibile, teorii, fenomene, fapte, observaţii empirice şi a înregistrat 

progrese extraordinare, totuşi ştiinţa nu poate oferi răspunsuri şi explicaţii pentru orice. Fizicianul Paul Davies chiar a 

făcut următoarea remarcă: „Este imposibil să găsim o explicaţie unitară, aplicabilă în orice situaţie”. Există numeroase 

fenomene ce pot fi explicate şi circumscrise unei teorii atunci când sunt studiate separat, dar care privite împreună, într-

un ansamblu, se exclud reciproc. Știința nu poate oferi (încă) o teorie pentru toate, acel set de ecuații unificatoare care 

să descrie fiecare particulă sau fenomen din întreg universul. În acest sens, Albert Einstein şi-a petrecut ultimii treizeci 

de ani ai vieţii sale „într-o continuă căutare a unei aşa numite teorii unificatoare a câmpului – o teorie capabilă să 

descrie toate forţele naturii reunite într-un singur formalism atotcuprinzător şi coerent”
15

. Motivaţia lui era una cât se 

poate de nobilă: era convins că o cunoaştere cât mai profundă a universului va dezvălui cel mai minunat adevăr al său, 

simplitatea şi forţa principiilor de bază în existenţa sa; dorea să explice acest lucru cât mai clar posibil, pentru ca astfel 

toţi să ne putem minuna de frumuseţea şi eleganţa lui desăvărşită.  

Smerenia omului de ştiinţă îl face să recunoască limitele în cunoaşterea lumii înconjurătoare. Cunoaşterea 

ştiinţifică este riguroasă şi verificabilă atât timp cât se menţine în limitele ei naturale. Din acest motiv, ştiinţa se rezumă 

adeseori doar la acele aspecte ale realităţii care pot fi studiate prin experimental, lăsând de o parte alte aspecte, care prin 

propria lor natură, nu se supun observaţiei şi controlului ştiinţific. Cunoaşterea prin ştiinţă este limitată în primul rând 

de propria sa metodă. În al doilea rând, legitimitatea ştiinţei se risipeşte atunci când în formularea teoriilor îşi face loc 

speculaţia ideologică, pe fondul subiectivităţii. O a treia limită o reprezintă tocmai orgoliul. 

Chiar dacă Einstein nu şi-a văzut visul împlinit, fizicienii noii generaţii, fructificând descoperirile 

predecesorilor lor, au reuşit să ajungă la o înţelegere din ce în ce mai cuprinzătoare a modului de funţionare a 

universului în cadrul unei ramuri noi a fizicii, fizica cuantică. Este vorba de teoria corzilor (stringurilor) sau teoria 

                                           
15 Brian Greene, (2011), Universul elegant. Supercorzi, dimensiuni ascunse şi căutarea teoriei ultime, trad. din engleză de Dragoş Anghel şi 

Anamirela Paula Anghel, Humanitas, Bucureşti, p. 11. 

Temă de reflecţie:  

„Mintea omului, făcută după chipul Minţii Dumnezeieşti, poartă în sine acest chip, îl presupune. Ea însă nu 

este în stare să descopere desăvârşit în sine acest Chip, numai pe temeiul propriei experienţe.” 

Arhimandritul Sofronie, (2003), Naşterea întru împărăţia cea neclătită, Reîntregirea, Alba Iulia, p. 76 
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Cum pot valorifica 

rezultatele fizicii 

cuantice la ora de 

Religie? 

supercozilor (superstringurilor), un domeniu activ al cercetării care încearcă să rezolve una dintre cele mai mari 

provocări ale fizicii teoretice: unificarea mecanicii cuantice cu teoria relativităţii generale; cu alte cuvinte, furnizarea 

unei descrieri a gravitaţiei cuantice. Mai mult, această teorie îşi propune unificarea celor patru forţe elementare 

cunoscute (forţa gravitaţională, forţa electromagnetică, forţa nucleară tare şi forţa nucleară slabă) în scopul elaborării 

unei teorii a totului, un model matematic de sine stătător capabil să descrie toate forţele fundamentale şi formele 

materiei.  

Fizica cuantică, ramura ce a revoluţionat fizica spre sfârşitul mileniului al II-lea, propune aşadar un alt fel de 

abordare a lumii sensibile, pornind de la concretul unor fenomene fizice reale pe care îl modelează folosindu-se de un 

aparat matematic mai abstract. Se arată atât relaţia strânsă dintre întreg şi parte, cât şi 

dinamica ei, ceea ce duce la ideea că este imposibil ca realitatea să fie percepută 

fragmentar. În cunoaşterea lumii din perspectiva fizicii cuantice sunt decisive 

implicarea observatorului în elaborarea modelelor teoretice şi relaţia dintre 

observator şi fenomenul studiat. Cunoaşterea nu mai poate fi neutră, bazată (numai) pe 

măsurători detaşate de observator, iar măsurătorile nu pot fi criterii în sine, ci ele scot în evidenţă 

interacţiunea dintre subiectul cercetător şi obiectul cercetării, fenomenele fizice studiate. Rezultatele cercetării devin 

relevante doar pentru purtătorul unui for de interacţiune şi interpretare personal, ceea ce nu este altcev decât conştiinţa 

persoanei.
16

 Omul de ştiinţă nu poate gusta bucuria şi experia uimirea profundă în faţa orizonturilor minunate şi 

inepuizabile pe care le deschid fenomenele naturii cât timp grila lui de lectură a realităţii este axată pe prezicerea cu 

rigurozitate (îndeosebi cantitativă) a evoluţiei de proces fizic, prin intermediul ecuaţiilor unor legi implacabile şi neutre. 

Reciprocitatea dinamică dintre cercetător şi fenomenul studiat adaugă un simbolism cantitativ relaţiilor matematice şi 

permit repoziţionarea permanentă a savantului faţă de teorie. „Schimbarea permanentă a unui rezultat cu altul în cadrul 

demersului ştiinţific nu înseamnă o relativizare a adevărului, ci o participare diferenţiată la acelaşi adevăr, păstrându-se 

totodată conştiinţa că el nu va putea fi atins niciodată la modul absolut. În această perspectivă limita devine o şansă, şi 

aceasta deoarece conştiinţa limitei prezentă în demersul ştiinţific realizează crearea unui cadru epistemologic favorabil 

dialogului.”
17

  

Descoperirile fizicii cuantice şi teoria superstringurilor (supercorzilor), care confirmă limitele ştiinţei în 

cunoaşterea realităţii, constituie un argument în existenţa lui Dumnezeu, căci ultimele descoperiri nu numai că arată 

neputinţa ştiinţei de a oferi răspunsuri, ci şi oferă indicii în favoarea credinţei în Dumnezeu. Orizontul de libertate al 

ştiinţei este unul vast tocmai datorită acestui paradox: conştiinţa incompletitudinii unui demers exclusiv ştiinţific 

deschide posibilitatea dialogului cu alte forme de cunoaştere, întrucât Adevărul aparţine Altcuiva. 

 

 

 

 

                                           
16 Conf. dr. Adrian Lemeni, Implicaţiile epistemologice ale fizicii cuantice valorificate în relaţia dintre teologie, filosofie şi ştiinţă, în prof. Dr. 

Ştefan Afloroaei, conf. dr. Adrian Lemeni, diac. Asist. dr. Adrian Lemeni (coordonatori), (2013), „Teologie, Filosofie, Ştiinţă – perspective 

interdisciplinare”, manual de uz intern, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 63 ş.u. 
17 Ibidem, p. 64. 

Temă de reflecţie:  

„Există trei mari categorii de întrebări: cele la care ştim să răspundem, cele la care ştim că nu ştim să 

răspundem şi cele pe care… ştim că nu le ştim.”  

Profesor fizician Andrei Dorobanţu 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 10/13 
 

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 

O, adâncul bogăţiei şi al 

înţelepciunii şi al ştiinţei lui 

Dumnezeu! Cât sunt de 

necercetate judecăţile Lui şi cât 

de nepătrunse căile Lui!” 

(Romani 11, 33) 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice Teologiei 

„Studiind universul şi legile sale, omul se va studia pe sine şi, studiindu-se pe sine, va studia universul.” (Peter 

D. Ouspensky) 

 

Dacă ştiinţa încearcă, fără să reuşească întru totul, să ofere o perspectivă imparţială asupra lumii 

înconjurătoare, teologia nu doar o completează, ci o desăvârşeşte. Omul, devenit făptură vie după ce Dumnezeu a suflat 

asupra lui suflare de viaţă (Facerea 2, 7), este chemat să adune în sine înţelesurile sădite în creaţie de Dumnezeu. Pentru 

a reuşi în acest demers, omul trebuie să evite înţelesurile pătimaşe şi să le caute pe cele curate, golindu-se de orice 

orgoliu şi patimă. Sfinţii Părinţi spun că „simţirea şi cele supuse simţurilor au fost create ca să slujească minţii”
18

, încât 

„mintea fără simţuri nu-şi arată nicidecum lucrările sale şi nici simţurile, pe ale lor, fără minte”
19

. În cunoaşterea lumii 

văzute omul apelează la simţurile sale, percepând-o, studiind-o, căutând să o înţeleagă şi să şi-o reprezinte. Această 

cunoaştere este totuşi limitată, datorită simţurilor noastre, care deşi deschid lumea, au limitele lor, au diferite praguri de 

sensibilitate. Peste aceste praguri, omul trece cu ajutorul raţiunii, prin care omul poate pătrunde firea lucrurilor şi poate 

înţelege felul în care este alcătuită creaţia şi legile care o guvernează. Nu este nevoie de o experienţă directă, căci 

raţiunea converteşte datele primite pe diferite canale şi prin intermediul a diferite instrumente de măsurare în simboluri 

matematice şi descrieri coerente a fenomenelor  ce se petrec în lume. Însă 

raţiunea are şi ea limitele ei. În demersul său de cunoaştere a lumii, 

omul este adeseori pus în situaţia de a crede ceea ce simţurile 

sale nu pot sesiza şi să accepte ceea ce contravine logicii sale. El 

trebuie să se desprindă de sugestiile simţurilor, să îşi înfrângă 

pornirea de a acorda întâietate raţiunii, pentru a crede în ceea ce 

este dincolo de toate acestea.  

Aceste limite ale omului în cunoaşterea creatului, pe care discursul teologic le evidenţiază, dar 

nu îşi propune să le rezolve raţional, arată tocmai înalta chemare şi provocare adresată celui ce poartă întipărit în suflet 

chipul lui Dumnezeu: a crede. Credinţa este cea care îl dezmărgineşte pe om, eliberându-l de simţuri şi de limitele 

raţiunii, într-o asumare liberă: să cunoaştem dincolo de reperele simţurilor şi de raţiune, prin credinţă. „Atunci avem 

credinţă, când nu ne mărginim numai la ochii trupului, ci vedem cu ochii minţii cele ce nu se văd. Mai cu seamă pe 

                                           
18 Talasie Libianul, Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte, Suta a patra, cap. 5, în „Filocalia”, vol. IV, (2010), traducere din 

greceşte, introduceri şi note de preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, p. 37. 
19 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice şi practice, Suta a doua, cap. 34, în „Filocalia”, vol. VI, (2011), traducere din 

greceşte, introduceri şi note de preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, p. 84. 
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acelea pe care le vedem cu ochii minţii trebuie să le socotim mai vrednice de credinţă decât pe cele pe care le vedem cu 

ochii trupului”
20

. 

Cu atât mai limitată este pentru om cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lumii transcendente, care e dincolo de 

posibilităţile noastre de percepere. Spre această cunoaştere putem tinde numai prin raţiunea luminată de credinţă, şi 

numai prin cuprinderea noastră de către Dumnezeu prin rugăciune şi smerenie, prin descoperirea Sa prin cuvânt, har şi 

credinţă. Teologia afirmă în permanenţă capacitatea omului duhovnicesc de experiere a prezenţei nevăzute a lui 

Dumnezeu în toate împrejurările vieţii, dar mai ales în „laboratorul sfinţeniei”, care este Biserica lui Hristos şi a 

Duhului Sfânt.
21

 

Tot ceea ce poate cunoaşte omul despre Dumnezeu prin revelaţia Sa, toate afirmaţiile despre El sub formă de 

nume, care însă nu pot circumscrie cum este în Fiinţă se pot sintetiza sub conceptul de cunoaştere catafatică sau teologie 

pozitivă. Deşi este o teologie a finitului, teologia catafatică nu exclude infinitul, ci mijloceşte ridicarea spre el. Pentru a 

pătrunde în raţionalitatea necreatului, trebuie să trecem dincolo de afirmaţiile pe care le facem, să le negăm valabilitatea 

cu privire la Dumnezeu, intrând astfel în forma negativă a teologiei apofatice. Această cunoaştere este fundamentală 

căci, în legătură cu Dumnezeu, negaţiile sunt mai adevărate decât afirmaţiile despre El, conform teologiei Sfântului 

Dionisie Areopagitul: despre Dumnezeu există „şi înţelegere, şi cuvânt, şi ştiinţă, şi atingere, şi simţire, şi opinie, şi 

închipuire, şi nume, şi toate celelalte; dar nici nu se înţelege, nici nu se spune, nici nu se numeşte. Şi nici nu este ceva 

din cele ce sunt, nici nu se cunoaşte în ceva din cele ce sunt. Şi este toate în toate şi nimic în nimic şi se cunoaşte de toţi 

în toate şi de nimeni în nimic. [...] Dar are loc şi cea mai dumnezeiască cunoaştere a lui Dumnezeu, cunoscută prin 

necunoaştere, într-o unire mai presus de minte, când mintea despărţindu-se de toate cele ce sunt, apoi părăsindu-se şi pe 

sine, se uneşte cu razele supraluminoase (fiind luminată de acolo şi acolo) de adâncul de nepătruns al înţelepciunii.”
22

 

Afirmând atât congnoscibilitatea, cât şi incognoscibilitatea lui Dumnezeu, Sfântul Dionisie anticipează cu destulă 

precizie distincţia dintre fiinţa divină, de nepătruns, şi energiile divine necreate, care pot fi cunoscute.  

Părintele Stăniloae depăşeşte împărţirea tradiţională, afirmativă şi negativă, vorbind despre cunoaştere 

raţională – cu două expresii, afirmativă şi negativă şi cunoaşterea apofatică, superioară celei dintâi, cărora le adaugă 

cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.  

Apofatismul este conştiinţa supremă a neputinţei minţii şi simţirii noastre de a cunoaşte prin activitate 

spirituală omenească pe Dumnezeu. În acelaşi timp, apofatismul reprezintă orizontul de libertate al teologiei, întrucât 

prin intima legătură a sufletului cu harul divin cunoaşterea umanului de către divin şi cunoaşterea divinului de către 

uman devin posibile. „În această dublă împlinire a cunoaşterii divinului de către uman şi a umanului de către divin în 

Hristos, se întrezăreşte şi faptul că în El e dată posibilitatea ca omul să se cunoască şi pe sine, şi pe semeni şi să 

înainteze şi în cunoaşterea şi în experierea prezenţei lui Dumnezeu.”
23

  

 

                                           
20 Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri. Omilii la Facere (II), Omilia LXIII, V, în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. 22, (1989), traducere, 

introducere, indici şi note de pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, p. 298. 
21 Ştefan Buchiu, (2013), Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, Basilica, Bucureşti, p. 237. 
22 Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul. Despre numirile dumnezeişti, VII.3, (1996), 

traducere, introducere şi note de pr. Dumitru Stăniloae, Paideia, Bucureşti, p. 164. 
23 Diac. Sorin Mihalache, (2011), Taina vieţii şi miopiile ştiinţei, în săptămânalul „Lumina de Duminică”, 8 octombrie 2011, 

http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html 

http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html
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Temă de reflecţie:  
„În Hristos, Dumnezeu cunoaşte umanul ca pe Sine însuşi, căci El e şi om, iar umanul cunoaşte pe 

Dumnezeu ca pe sine însuşi, căci acelaşi e şi Dumnezeu.” 

Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I., pp. 167-168 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv 

teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 1 (30 minute) 

Identificaţi în programa şcolară o temă şi descrieţi modul în care aspectul discursiv al ştiinţei şi cel al teologiei 

pot fi îmbinate pentru a înlesni înţelegerea conţinuturilor de către elevi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIA 2 (30 minute) 

Identificaţi minim trei beneficii ale experimentului ştiinţific şi ale experierii religioase. Cum vedeţi concretizate 

aceste beneficii în cadrul orei de Religie? Exemplificaţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

APLICAŢIA 3 (30 minute) 

Pornind de la lectura următoarei poveşti, identificaţi minim trei limite specifice discursului ştiinţific. Faceţi 

sugestii de depăşire a acestor limite în cadrul orei de Religie, atunci când ele afectează o corectă raportare a elevilor faţă 

de discursul teologic. 

 

„În India trăiau șase prieteni care erau toți nevăzători. Iar India este locul unde trăieşte unul dintre cele mai 

mari animale sălbatice: elefantul. Dar cei șase, fiind nevăzători, nu aveau de unde să știe cum arată un elefant. Într-o zi, 

cei șase stăteau împreună și povesteau când au auzit un răget foarte puternic. 

«Cred că este un elefant pe stradă», spuse unul dintre ei. 

«Este șansa noastră de a afla cum arată acest animal», spuse celălalt. 

Așa că au ieșit în stradă. Primul nevăzător a ajuns la elefant și a atins urechea animalului. 

«Ah», își spuse, «elefantul este un animal aspru și mare. Se aseamănă cu un covor». 

Cel de-al doilea nevăzător a pipăit trompa animalului. «Acum înțeleg», s-a gândit el, «elefantul este lung și 

rotund. Se aseamănă cu un șarpe uriaș». 

Cel de-al treilea nevăzător a atins piciorul elefantului. «Ei, n-aș fi ghicit niciodată», a spus, «elefantul este înalt 

și tare, exact ca  un copac». 

Cel de-al patrulea nevăzător a atins o parte a elefantului. «Acum înțeleg» s-a gândit el, «elefantul este mare și 

fin, ca un perete». 

Cel de-al cincilea nevăzător a atins colțul elefantului. «Elefantul este un animal tare și ascuțit ca o lance» a 

decis acesta. 

Cel de-al șaselea nevăzător a atins coada elefantului. «Ca să vezi», spuse el, «scoate răgete destul de puternice, 

dar arată ca o frânghie lungă și subțire». 

După aceea, cei șase prieteni nevăzători s-au așezat din nou să discute despre elefant: 

«Este aspru și mare ca o carpetă», spuse primul.  

«Nu, este lung și rotund ca un șarpe», spuse al doilea. 

«Glumești», spuse cel de-al treilea, «este înalt și tare ca un copac.» 

«Nu e adevărat», mârâi cel de-al patrulea, «este mare și fin ca un perete». 

«Tare și ascuțit ca o lance», țipă cel de-al cincilea. 

«Lung și subțire ca o frânghie”, strigă cel de-al șaselea. 

Astfel începu cearta și fiecare susținea că are dreptate. Doar îl atinseseră cu propriile mâini, nu-i așa? 

Proprietarul elefantului auzi țipetele și veni să vadă care era cauza conflictului.  

«Fiecare are dreptate și fiecare se înșeală” spuse el. «Un om nu poate afla singur adevărul, ci doar o parte din 

el. Dar dacă lucrăm împreună, fiecare adăugând partea lui întregului, putem afla înțelepciunea”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U1_S3 (OL 2 - 2) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv 

teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



 
Aplicația 1 - (30 min) 

Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei  

 Pe baza textelor de mai jos, arătați cum contribuie cele două viziuni - teologică și 

științifică  - la dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Religie, precum cea legată de 

compararea unor opinii și argumente diferite, în discuții și dezbateri pe teme religioase.  

 A. „Lucrarea Sfântului Duh se îndreaptă spre persoane, adresându-se fiecăreia dintre ele. 

(...) Sfântul Vasile spune că Sfântul Duh este «izvorul sfințirii, care nu seacă din pricina mulțimii 

celor ce se împărtășesc din el». El este în întregime prezent în fiecare și peste tot. Împărtășindu-

se, el nu suferă împărțire. Când ne împărtășim din El, El nu încetează să rămână întreg, la fel ca 

o rază de soare...care oferă desfătări tuturor, în așa fel încât fiecare se crede că este singurul care 

profită de aceasta, în timp ce această limpezime luminează pământul și marea și pătrunde aerul”. 

(Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, pp. 95-96, ) 

 B. „Atomul este mai degrabă energie decât materie, iar energia atomică este în special 

materia spiritului ”  (Einstein).  

 În ce alt domeniu al științei se poate întâlni conceptul de energie?  Exemplificați.  

 Sugestie metodologică  - poate fi folosit, totodată, pentru a aborda, printr-un demers 

didactic integrativ, pentru capitolul „Lucrarea Sf. Duh în Lume”, clasa a XI.  

 

 Aplicația 2 (30 min) 

Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere  

Studiu de caz - Pariul pascalian  

 Blaise Pascal (1623- 1662), cunoscut ca matematician și om de știință, prin contribuțiile 

aduse teoriei probabilităților; Pariul - este o aplicație a principiilor dezvoltate de Pascal în acest 

domeniu, în care el descoperise un calcul ce putea fi utilizat pentru a determina acțiunea optimă 

d.p.v. rațional, atunci când ne confruntăm cu un viitor incert. În acest sens, cea mai rațională 



 
acțiune a noastră depinde de ceea ce noi numim „valoarea scontată”. Aceasta, la rândul ei, este 

determinată de:  

 1. a desemna o valoare - s - tuturor posibilelor rezultate ale acțiunii  

 2. a extrage un cost al acțiunii - c - din această valoare scontată 

 3. a înmulți diferența cu probabilitatea rezultatelor scontate 

 Astfel, există două posibile rezultate ale acțiunii de credință, ambele confirmând valoarea 

scontată/așteptată a acțiunii: dacă Dumnezeu nu există și eu cred în el, nu pierd nimic; dar dacă 

Dumnezeu există și eu cred în el, atunci câștig totul.  

 Cerințe: 

 a. Identificați două puncte de convergență între discursul științific și cel religios, pornind 

de la acest caz.  

 b. Formulați un argument - 3 -5 rânduri - arătând cum contribuie un astfel de demers 

didactic la dezvoltarea uneia din competențele specifice orei de Religie.  

  

 Aplicație 3 - (30 min) 

Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de 

discurs 

A.  Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice Teologiei  

 În povestirea „Cei doi regi și cele două labirinturi” de Jorge Luis Borges, regele 

Babiloniei poruncește să se construiască un labirint deosebit de complicat și subtil, imposibil de 

pătruns de către cineva. Venit de departe, regele Arabiei este lăsat să rătăcească prin labirint; însă 

la lăsarea serii, simțindu-se sfîrșit, el invocă puterea divină și găsește o cale de salvare. La ieșire, 

îi spune regelui Babiloniei că el, în Arabia, are un labirint mult mai mare și mai complicat decât 

acesta, pe care i-l va arăta într-o zi. Și, într-adevăr, căzut prizonier, regele Babiloniei este dus în 

adâncul deșertului, un „labirint care nu are nici scări pentru a le sui, nici porți pentru a le forța, 

nici ziduri care să oprească mersul, nici coridoare să obosească pașii”.  

 Observând că cele două labirinturi comportă în ele o limită imposibil de trecut cu puterile 

omenești, discutați din perspectiva libertății - ca absență a  îngrădirilor - cele două moduri de 

raportare la ea. Organizați- vă discursul sub forma unui eseu de o pagină.   



 
 

 B.  Aspectul limitativ al științei și orizontul de libertate specific științei  

 Imaginați-vă că sunteți redactorul -șef al unei reviste de mare tiraj, un hebdomadar care 

are o rubrică permanentă despre știință. În urma ultimului congres al oamenilor de știință de pe 

întreg mapamondul, comunitatea acestora a fost serios zguduită  și divizată în două tabere - 

conservatori și progresiști - de o nouă teorie ce ridică semne de întrebare asupra Creației Lumii, 

inclusiv a existenței lui Dumnezeu. Trebuie să scrieți editorialul din această săptămână referitor 

la acest aspect, luând în considerare următoarele aspecte: 

 a. titlu polemic ( de genul: „Știința - și-a atins limitele?”) 

 b. un scurt inventar al teoriilor fizice explicative din epoca modernă și până la acest 

moment, cu întrebările pe care acestea le ridică, și problemele pe care le lasă nerezolvate : 

 -teoria Big-Bang-ului ( universul a explodat dintr-un punct numit singularitate, un punct 

infinit de dens, dar care nu explică temperatura constantă instalată după explozie)  

 - teoria relativității lui Einstein 

 -multiversul (existența unor universuri paralel, ce ar explica în primul rând existența 

particulelor cuantice în două stări diferite, și care interacționează - Many-Interacting World 

(nedemonstrată, încă); Cosmologii au concluzionat după studierea unei hărţi a universului 

întocmite cu ajutorul datelor colectate de naveta Planck - ce aparține Agenției Spațiale Europene 

-  că anomaliile  observate nu se pot datora decât atracţiei gravitaţionale ale celorlalte universuri. 

 c. o sinteză a parcursului științei în acest sens 

  ARGHIRE CRISTIANA 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(90 inute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

 Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

 Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv teologiei; 

 Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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PROPUNERI APLICAȚII – VERSIUNEA NR. 1 

Aplicație-  ( 30 minute) 

Se dă textul: ”Dar chiar despre acele lucruri cu privire la Dumnezeu pe care rațiunea 

umană le poate cerceta, a fost necesar pentru om să fie instruit de către revelația divină, 

deoarece în privința adevărului despre Dumnezeu, cercetat de rațiunea umană, la puține, și 

în timp îndelungat și cu amestecul multor erori a ajuns omul. Dar cunoașterea acestui adevăr 

de care depinde întreaga salvare a omului este în Dumnezeu. Așadar, pentru a se ajunge la o 

mai potrivită și sigură salvare a oamenilor, a fost necesar ca ei să fie instruiți despre cele 

divine de către revelația divină. 

    A fost necesar deci ca, pe lângă disciplinele filosofice, care sunt cercetate prin rațiune, să 

primească doctrina sfântă prin revelație.”                              (Toma dAquino, Summa 

theologiae)  

                    

 

 Evidențiați problema teologică și filosofică abordată în textul de mai sus și selectați 

conceptele utilizate. 

 Uneori, se apreciază că revelația este o mișcare de sus în jos, iar filosofia, reprezintă mișcarea 

complementară, de jos în sus. Credeți că aceste metafore sunt adecvate pentru a descrie natura 

lor și relația dintre ele? Argumentați! 

 Toma dAquino formulează problema necesității teologiei astfel: ”Este necesar să existe, 

dincolo de disciplinele filosofice, o altă știință?” El analizează două teze care ar sugera că nu 

este necesară o asemenea știință: 

O                        - Omul nu trebuie să se preocupe de ceea ce depășește puterile rațiunii; 

- Ceea ce ține de puterile rațiunii este suficient cuprins în disciplinele filosofice. 

Prezentați și argumentați o soluție proprie acestei probleme, plecând de la cele două teze. 

Urmăriți să faceți referire în desfășurarea ideilor la următorii termeni: ”experiment”, 

”experiere”, ”limitare” și ”libertate”. 

 

                                                                                   Nume și prenume: Filip Daniela      
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P1_T2_U1_S3 (ON-LINE 1) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

 
 (75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de 

discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, 

respectiv teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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                                                                  Aplicaţii 

 

 

Aplicaţie 1: Având la dispoziţie modelul de mai jos, realizaţi o activitate de învăţare pe un conţinut 

din programa școlară aferentă cultului la care predaţi, prin care ajutaţi  elevii: 

- să identifice avantajele învăţării experenţiale; 

- să evidenţieze influenţa pe care o are subiectul cunoscător asupra interpretării datelor privitoare 

la obiectul de cunoscut; 

-să explice diferenţa dintre “a şti” şi “a înţelege”; 

 -să intuiască existenţa unor aspecte ale realităţii care scapă descrierii. 

    Timp: 25 min 

     

 

Model 

 

Metoda acvariului (fishbowl): Participanţii sunt dispuşi în cerc şi vor avea calitatea de observatori.  

Vor fi invitaţi trei persoane în mijloc pentru a participa la simularea unei situaţii de învăţare. Unul 

din cei din mijloc va fi “profesorul”, iar ceilalţi doi, “elevii”. “Profesorul” va avea sarcina să-i 

înveţe pe cei doi elevi să facă ceva  aplicând metode diferite: 

-unuia îi va explica etapele, principiile prin formulări teoretice (îi va pune la dispoziţie materialele, 

instrumentele, “reţeta”); 

- pe celălalt îl va implica în a experimenta. 

Întrebare pentru “profesor”: Care dintre cei doi elevi a obţinut rezultate mai apropiate de cele 

aşteptate de dvs? 

Întrebări pentru “elevi”: Ce dificultăţi aţi întâmpinat în realizarea cerinţei? 

                                        Ce consideraţi că v-ar fi putut ajuta pentru a realiza mai bine cerinţa?       

Întrebări pentru observatori: 

Există vreo legătură între subiectul cunoscător şi obiectul  cunoaşterii? Argumentaţi răspunsul! 

Credeţi că opţiunea pentru un sens (telos) influenţează actul cunoaşterii? 

Consideraţi că există elemente care scapă descrierii celui ce a experimentat? 

Care credeţi că este diferenţa dintre “a şti” şi a înţelege” ? 

 

   Aplicaţia 2: 

 Identificaţi diferenţe și similitudini dintre experimentul știinţific și experierea religioasă: 

Timp : 10 min 

 

 

                                                           

experimentul 

știinţific 

experierea 

religioasă 

experimentul 

știinţific 

experierea 

religioasă 
DIFERENȚE SIMILITUDINI 
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Aplicaţia 3:  

 

 Având ca reper textele de mai jos, creaţi un exerciţiu care să aibă ca obiectiv înţelegerea de către 

elevi a faptului că realitatea este mult mai complexă decât poate fi descrisă în cuvinte şi 

imagini. 

Timp 35 min 

                                                       

   “Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, judecam ca un copil; dar când m-am 

făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. 

Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, 

dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu.” (ICor.13,11-12)  

 

 

Comentariul Sfântului Maxim Mărturisitorul la acest fragment: ” Oglinda reflectă chipul lucrurilor 

originare, dar nu cuprinde înseși lucrurile în subzistenţa lor descoperită. Şi toată cunoștinţa pe care 

o avem aici despre lucrurile înalte, comparată cu cea viitoare, este o ghicitură ce conţine o 

indicaţie a adevărului, dar nu însuși adevărul în subzistenţa lui, care va avea să se descopere în 

viitor.”, iar părintele Stăniloae scoate în evidenţă constituţia paradoxală a cunoașterii care “pe de o 

parte, cuprinde realitatea viitoare, pe de alta, o disimulează, o ascunde, ne înșală cu privire la 

chipul ei adevărat” cauza fiind “puterile noastre finite de înţelegere a realităţii. Când aceste puteri 

vor înceta și locul îl va lua puterea infinită dumnezeiască, atunci vom cunoaște Adevărul <faţă către 

faţă>.”  (Filocalia, vol 3, Ed. Humanitas, Buc., 2004, p. 160)  

   

Exemplu: Se poate organiza o sesiune de brainstorming neliniară (ciorchinele) având ca subiect: 

OMUL. Se va scrie cuvântul pe tablă, iar elevii vor nota în jurul lui, idei, sintagme, vor realiza 

desene schematice care au legătură cu respectivul concept, trăgându-se linii între acestea și cuvântul 

iniţial. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile ce par a fi conectate.  

http://www.predareareligiei.ro/
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 Apoi prin conversaţie euristică  elevii vor fi îndrumaţi în formularea concluziei potrivit căreia 

fiecare definiţie surprinde doar o parte, doar un aspect al realităţii. 

 

 

Temă de reflecţie 

Se spune că Isaac Newton a fost întrebat cum a descoperit legea gravitaţei și la această întrebare a 

răspuns scurt: “Am fost inspirat”. 

 
Aplicaţia 4: 

a) Realizaţi o activitate de învăţare  care să ateste faptul că înduhovnicirea omului oferă accesul la o 

cunoaştere mai profundă a realităţii. 

  

b) Estimaţi minim două rezultate pozitive în achiziţiile privind structura atitudinilor şi 

comportamentelor elevilor, în urma cunoştinţelor dobândite de aceştia.  

Timp: 20 min. 

 

Exemplu de activitate: se poate realiza un studiu de caz pornind de la textul care descrie experierea 

harului Duhului Sfânt în dialogul dintre Sfântul Serafim de Sarov şi Motovilov
1
 

     Obiectivele studiului de caz: 

- evidenţierea  rolului raţiunii în actul cunoașterii; 

- argumentarea  rolului harului divin în actul cunoașterii profunde a realităţi; 

- identificarea scopului vieţii creștine; 

- numirea  treptelor desăvârșirii creștine; 

- formularea unor opinii referitoare la tema studiată.                          

                                        

              

                                                 
1
 https://archive.org/details/serafim-de-sarov-despre-dobandirea-duhului-sfant  
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P1_T2_U1_S3 (ON-LINE 2) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

 
 (75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de 

discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva 

ştiinţei, respectiv teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 



 
 

APLICATII 

 

 

Aplicaţia  1: 

Pornind de la dictonul latin: Non idem est si duo discunt idem (Nu este același lucru dacă două 

persoane discută despre același lucru), relevaţi câteva caracteristici ale cunoașterii prin simţuri 

și raţiune.  

Timp : 15- min 

 

Aplicaţia 2: 

 Se dă tema Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, din 

programa școlară pentru Religie, la clasa a VII-a. 

 

 1. Având la dispoziţie fișa de studiu de mai jos, arătaţi cum pot fi valorificate atât demersul 

știintific cât și cel duhovnicesc pentru cunoașterea și înţelegerea învăţăturii lui Dumnezeu. 

 

2. Expuneţi 2-3 argumente pe care le-aţi putea oferi elevilor în sprijinul evidenţierii 

caracteristicilor cunoașterii lui Dumnezeu pe baza experienţei duhovnicești.  

Timp: 35 min. 

  

Fişă de studiu: 

 

   

A. Demersuri de ordin ştiinţific în exegeza biblică: 
 

   Pentru surmontarea dificultăţilor de înţelegere a cărţilor Sfintei Scripturi, exegeţii se raportează 

la surse. Aceștia analizează minuţios sursele şi apoi le interpretează. Preocuparea exegeţilor 

constă în analiza sensurilor, căutarea locurilor paralele în scopul identificării sensurilor și apoi 

clasificarea acestora, analizarea contextului. Este analizată personalitatea scriitorului după ce au 

fost culese date din diferite surse despre acesta, se recurge la cercetarea destinatarilor scrierii 

pentru a înţelege motivul pentru care scriitorul a organizat conţinutul într-o anumită formă, este 

cercetat scopul scrierii, analizată limba în care au fost scrise textele, se fac cercetări asupra 

mediului scrierii, se recurge la unele analogii. Interpretarea datelor culese presupune un limbaj, 

un anumit discurs.  

 

 Dar cunoaşterea şi înţelegerea Sfintei Scripturi este neviabilă, dacă ne raportăm la Scriptură doar 

ca la o colecţie de texte vechi care provin dintr-un mediu mult diferit de cel al omului 

contemporan. 

Luând în calcul faptul că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu Celui viu către oameni, că este 

o realitate divino-umană, înţelegerea acesteia este condiţonată de experienţa trăită în cadrul 

Revelaţiei. De aceea, accesul la taina Sfintei Scripturi se face prin conlucrarea omului cu harul 

divin. 

 

    



 
 

 B. Palierele hermeneutice relevate de Sfântul Ioan Hrisostom:  
 

“ Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată 

încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. (…) Dar pentru că ne-am 

îndepărtat de harul acesta, haide să pornim pe o cale mai nouă, ca să-l dobândim iarăşi. Prima 

cale era negreşit mai bună; şi Dumnezeu a arătat aceasta prin spusele Sale, şi prin faptele Sale. 

Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avraam şi cu urmaşii  lui, cu Iov şi cu Moise, ci a 

vorbit cu ei faţă către faţă, pentru că a găsit curat sufletul lor. Când întregul popor a căzut în 

păcate grele, atunci, da, a fost nevoie de scrieri, de table, de însemnarea în scris a tuturor faptelor 

şi cuvintelor lui Dumnezeu. Şi vei vedea că acelaşi lucru s-a petrecut nu numai pe vremea 

sfinţilor din Vechiul Testament, ci şi pe vremea sfinţilor din Noul Testament. Dumnezeu n-a dat 

ceva scris apostolilor, ci în loc de scrieri le-a făgăduit că le va da harul Duhului, zicând: “ Acela 

vă va aduce aminte de toate”. (…) 

 Gândeşte-te cât de rău am ajuns! Noi care eram datori să vieţuim atât de curat, încât să nu mai fi 

avut nevoie de Sfintele Scripturi, ci în loc de hârtie să fi dat Duhului inimile noastre  spre a scrie 

pe ele, am pierdut cinstea aceasta şi am ajuns să avem nevoie de scrieri. Şi cu toate acestea, nici 

de acest de-al doilea leac nu ne-am folosit cum trebuie . Noi suntem de vină că am avut 

trebuinţă de Sfintele Scripturi şi că n-am atras asupra inimilor noastre harul Duhului. Gândeşte-te 

acum ce mare vină avem că nu voim să dobândim harul Duhului, nici după ce am primit ajutorul 

Sfintelor Scripturi, ba , dimpotrivă, dispreţuim Scripturile, socotindu-le zadarnice şi fără de rost.” 

(Sfântul Ioan Hrisostom- Omilii la Matei, PSB, vol.23, Ed. IBMBOR, Buc., p.15) 

 

 

Aplicaţia 3: 

 

 Pornind de la consideraţiile unor oameni de știinţă expuse în textul de mai jos, realizaţi un 

demers didactic pentru tema Dialogul între credinţă și știinţă, (la clasa a XII-a) prin care să  

arătaţi cum poate fi valorificat dialogul dintre știinţă și teologie în surmontarea limitelor 

structurale ale cunoașterii știinţifice pentru a avea o imagine coerentă a lumii, în lumina 

Adevărului. 
Timp: 40 min. 

 

 

“Metafizică”  în fizică: 
 

Fizicianul W. K. Heisenberg evidenţiază o limită structurală a demersului ştiinţific (limita nu 

este datorată unei insuficienţe tehnice sau ignoranţei umane ce ar putea fi perfectibile în timp ci 

de nedeterminarea ontologică existentă în structura internă a lumii), iar Niels Bohr arată 

necesitatea unei reconsiderări a rolului fizicii ţinându-se seama de limitele inerente ale procesului 

de cunoaştere.                                                                    

                              



 
Prin urmare, se dovedeşte neviabilă cunoaşterea fracţionară, fragmentată, pentru că în interiorul 

realităţii se constată o anumită dinamicitate care nu-i surprinsă prin metoda de cercetare   

fracţionară. 

 A se vedea  concluziile cercetării lui: 

a)  W. K. Heisenberg (principiul de nedeterminare): 

 - Poziţia şi viteza punctului material nu pot fi măsurate simultan; 

 -  Punctul material nu poate fi gândit ca independent de restul punctelor materiale ale sistemului. 

b) Max Planck ( teoria cuantelor, principiul discontinuităţii): 

 -energia are capacitatea de a se transmite discontinuu. 

 c) Niels Bohr realitatea studiată se modifică în funcţie de momentul observaţiei. 

  Este evidenţiată relaţia dintre obiectul cercetării  şi subiectul cercetător (măsurătorile nu 

reprezintă criterii în sine, intuiţia primează, într-o cercetare relevantă nu se poate face abstracţie 

de rolul conştiinţei)
1
  

 

 

                                              

                                                 
1
Conf. dr. Adrian Lemeni, Implicaţiile epistemologice ale fizicii cuantice valorificate  în relaţa dintre teologie, 

filosofie şi ştiinţă, în prof. Dr. Ştefan Afloroaei, conf.dr.Adrian Lemeni, Diac.Asist.Dr.Sorin Mihalache (coord), 

2013 “Teologie, Filosofie, Ştiinţă- perspective interdisciplinare”, manual de uz intern, Editura Universităţii 

“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p 63 ş.u. 

 

  

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 
 

            

            

         
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

 Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

 Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv teologiei; 

 Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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APLICAȚII 

Aplicația 1  ( 30 minute) 

Se dă textul: ”Dar chiar despre acele lucruri cu privire la Dumnezeu pe care rațiunea 

umană le poate cerceta, a fost necesar pentru om să fie instruit de către revelația divină, 

deoarece în privința adevărului despre Dumnezeu, cercetat de rațiunea umană, la puține, și 

în timp îndelungat și cu amestecul multor erori a ajuns omul. Dar cunoașterea acestui adevăr 

de care depinde întreaga salvare a omului este în Dumnezeu. Așadar, pentru a se ajunge la o 

mai potrivită și sigură salvare a oamenilor, a fost necesar ca ei să fie instruiți despre cele 

divine de către revelația divină. 

    A fost necesar deci ca, pe lângă disciplinele filosofice, care sunt cercetate prin rațiune, să 

primească doctrina sfântă prin revelație.”                              (Toma dAquino, Summa 

theologiae)  

                    

 

 Evidențiați problema teologică și filosofică abordată în textul de mai sus și selectați 

conceptele utilizate. 

 Uneori, se apreciază că revelația este o mișcare de sus în jos, iar filosofia, reprezintă mișcarea 

complementară, de jos în sus. Credeți că aceste metafore sunt adecvate pentru a descrie natura 

lor și relația dintre ele? Argumentați! 

 Toma dAquino formulează problema necesității teologiei astfel: ”Este necesar să existe, 

dincolo de disciplinele filosofice, o altă știință?” El analizează două teze care ar sugera că nu 

este necesară o asemenea știință: 

O                        - Omul nu trebuie să se preocupe de ceea ce depășește puterile rațiunii; 

- Ceea ce ține de puterile rațiunii este suficient cuprins în disciplinele filosofice. 

Prezentați și argumentați o soluție proprie acestei probleme, plecând de la cele două teze. 

Urmăriți să faceți referire în desfășurarea ideilor la următorii termeni: ”experiment”, 

”experiere”, ”limitare” și ”libertate”. 

 

Filip Daniela      

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Aspectul discursiv al teologiei şi ştiinţei; 

 Ştiinţa ca experiment, teologia ca experiere; 

 Aspectul limitativ şi orizontul de libertate specifice fiecăruia dintre cele două tipuri de discurs; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza comparativ discursul teologic şi cel ştiinţific; 

- Veți identifica punctele de convergenţă şi de divergenţă ale celor două discursuri; 

- Veți facilita înţelegerea de către elevi a a conceptului de libertate din perspectiva ştiinţei, respectiv 

teologiei; 

- Veţi valorifica în predare cele două tipuri de discurs; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Discurs teologic, discurs ştiinţific, experiment, experiere, orizont de libertate; 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U1_S3 (on-line) 

Teologia şi ştiinţa ca discurs; experiment şi experiere; limitare şi libertate 

(75 minute teorie, 90 minute practică) 

 

 

APLICAŢIE (30 minute) 

Explicaţi, în viziunea dumneavoastră, în ce constă libertatea:  

a. din punct de vedere ştiinţific (aproximativ 50 de cuvinte);  

b. din punct de vedere teologic (aproximativ 50 de cuvinte). 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume   

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte 

moderne de proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  
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Introducere 

 

Să construiești un demers didactic eficient este un act de măiestrie pedagogică, să 

livrezi cunoștințele sensibile de Religie în așa fel încât acestea să devină formatoare, 

modelatoare, înseamnă succes pedagogic. Iar strategiile moderne de dirijare a învățării 

elevilor noștri ne permit să realizăm demersuri temerare și eficiente în câmpul 

educațional. Un astfel de design modern este formatul ERR, deoarece permite activarea 

gândirii critice și manifestarea creativității, a originalității elevilor. Altfel spus, este 

anulată rutina, plafonarea, atât la elevi, cât și la pedagog.  

 

Noțiuni teoretice (60 minute) 

 

Proiect didactic ERR – Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume 

 

 

 

 
 

 
Dragostea este cea mai grea lecție din creștinism, dar, din acest motiv, grija noastră cea 

mai mare trebuie să fie aceea de a o învăța.” (William Penn)  

 

 
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Iași 

Propunător: Fulvia Horobeț 

Data:  

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învăţare: Credința creștină 
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Subiectul activității: Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume 

Tipul activității: ERR (evocare, realizarea sensului, reflecţie) 

Timp: 50 de minute 

Scopul activității: formarea duhovnicească pentru a înțelege mecanismele iubirii divine 

proniatoare  

Competenţe generale:  

- cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu; 

- înțelegerea învățăturilor creștine și a teoriilor științifice referitoare la Creație și 

Pronie  

Competenţe derivate: La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

CD 1 – definirea termenilor specifici ”Providență”, ”Pronie”; 

CD 2 – identificarea calităţilor Proniei divine; 

CD 3 –argumentarea importanței Providenței în viața fiecărei persoane; 

CD 4 – evaluarea propriei stări morale şi a relaţiei cu Pronia; 

CD 6 – manifestarea atitudinii de solidaritate, înțelegere intraumanitară şi 

toleranţă. 

Strategiile didactice: 

1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura şi analiza textului, argumentarea, 

Acvariul, conversaţia euristică, discuţia de grup, jocul de rol, rugăciunea. 

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:  

Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la 

religie, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006. 

http://ziarullumina.ro/industria-nemuririi-11777; 

http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html 

 

 

http://ziarullumina.ro/industria-nemuririi-11777
http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html
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DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE: 

 

I. EVOCAREA (12 minute) 

 

a) Momentul introductiv: se rostește rugăciunea 

  

b) Valorificarea cunoştinţelor anterioare: Profesorul are în vedere încă de la 

început: crearea și menținerea unei atmosfere specifice care să placă elevilor, 

raportarea la tematica însușită anterior și integrarea adecvată a noilor 

conținuturi tematice. Poate alege să opereze cu metoda jocului de rol. Dat 

fiind faptul că elevii au dezbătut anterior Creația, profesorul va cere elevilor să 

precizeze ordinea pe care a urmat-o Dumnezeu la Creație. Va solicita apoi 

elevilor să interpreteze o scenetă sau secvențe mimate despre crearea lumii 

nevăzute și a celei văzute.  

 
 

c) Momentul aperceptiv: Prin conversație euristică și argumentare, se va 

trece în revistă planul creației divine.  

 

d) Întrebarea esențială (cheie):  

- Care credeți că este scopul creației divine? (Împlinirea celui mai măreț 

deziderat, Iubirea.)  

- Cum este realizat acest deziderat? (Prin grija permanentă pe care Dumnezeu 

o manifestă asupra creației sale.)  

Se va insista pe sorgintea divină, regală, a creației. Tocmai de aceea, omul, ca 

întreg (deopotrivă suflet și trup) are nevoie să respecte și să se respecte, să iubească și 

să se iubească, să fie atent și purtător de grijă, la rându-i, după modelul divin. 

 

II. REALIZAREA SENSULUI (20 de minute) 

Prin aplicarea metodei Acvariul (metodă de observație), elevii vor fi îndrumați 

pentru înțelegerea și însușirea noului conținut instructiv-educativ.  

Profesorul va împărți colectivul în două grupuri care vor fi așezate în două cercuri 

concentrice, unul în interiorul celuilalt. 
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În cercul din interior vor fi așezați elevii care doresc să-și exprime opinia despre 

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume, subiect abordat atât din perspectiva 

religiei, cât și a științelor. 

Totodată, membrii cercului interior vor fi împărțiți în două grupe:  

- Cei care susțin argumentarea teologică; 

- Cei care susțin argumentarea științifică. 

Ambele echipe vor primi fișe de lucru și vor purta discuții despre tema pe care o 

au de prezentat apoi întregului colectiv. (v. Anexa) Timp de lucru: 10 minute 

Elevii din cercul exterior vor fi împărțiți și ei în două grupuri și vor observa tot ce 

se întâmplă în  grupurile cercului interior: reacții ale colegilor, detalii de conținut, 

înregistrarea argumentației acestora. 

Se vor prezenta ideile și impresiile culese. 

 

 

III. REFLECŢIA (18 minute) 

Prin metoda Discuţiei de grup, elevii îşi vor consolida cunoştinţele noi, clarificând 

sau aprofundând anumite aspecte. De asemenea, se va întocmi o sintetizare a ideilor 

principale. (v. Oglinda activității) 

- Prin ce modalități își arată Dumnezeu grija față de întreaga creație?  

- Care sunt cele mai noi cercetări științifice care contribuie la creșterea calității vieții 

pe pământ? 

- Ce atitudine este bine să probeze omul față de iubirea și Pronia divină?  

- Ce exemple personale puteți oferi în acest sens? 

- Ce îndemnuri pozitive puteți formula? 

-  

Extensia: Tema de aprofundare va fi aceea de a prezenta o dovadă a gestului frumos 

direcționat către unul sau mai mulți semeni. 

  

Momentul motivațional: Se vor evidenția secvențele reușite ale activității și se vor 

nominaliza elevii care au contribuit la realizarea acestor secvențe. 

 

Momentul de încheiere: Se rosteşte rugăciunea de încheiere.  
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OGLINDA ACTIVITĂȚII: 

 

 

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume 

Termeni:  

 

Pronie=Providență=Atenție și iubire divină față de creație 

Mecanisme genetice 

Industria vieții 

 

 

Grija omului față de creație Grija lui Dumnezeu față de creație 

Dezvoltarea mecanismelor științifice: 

clonarea, robotica, celule stem, 

prelungirea artificială a vieții. Factori de 

risc 

Dezvoltarea Iubirii față de întreaga creație 

Politicile ecologice 

 

Regenerarea ecologică 

Diminuarea sărăciei la nivel global Interrelaționarea, întrajutorarea 

intracomunitară 
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Anexa 

 

GRUPA 1 

Ştiinţa oferă, de cele mai multe ori, reprezentări concise, uneori într-atât de 

concentrate, încât încap într-o schemă cuprinzând în ea o întreagă familie de procese din 

Univers. În acest fel, o sumedenie de rezultate au asigurat materialul necesar pentru 

formularea unor explicaţii cuprinzătoare despre o largă diversitate de fenomene, cuprinzând 

aici aspecte foarte diferite, precum dinamica lumii sau alcătuirea lucrurilor ei. 

Totuşi, între ariile aflate pe agenda de lucru a cercetătorilor, viaţa are un statut special. 

Pe de o parte, ei îi revine un loc distinct între preocupările ştiinţifice, tocmai datorită faptului că 

organismele vii, pe care le includem de regulă în ceea ce numim viaţă, prezintă unele 

caracteristici deosebite. Vietăţile nu sunt lucruri, iar sfera existenţei lor cuprinde mai mult 

decât o structură dinamică sau o anumită compoziţie a organismului. Vietăţile se nasc, se 

dezvoltă atingând maturitatea, îşi cresc puii şi se luptă pentru supravieţuire, căutând hrană şi 

dezvoltând un întreg comportament de adaptare la mediu. Mai mult decât atât, numeroase 

specii vii trăiesc în virtutea unei legături ascunse, nevăzute, dar reale cu alte specii care le 

întreţin viaţa şi mişcarea prin lume. 

Pe de altă parte însă, viaţa este un cuprins de fenomene radical diferit de cele spre care 

ţintesc întreprinderile ştiinţifice, tocmai pentru că viaţa e, în primă şi în ultimă instanţă, trăită 

de un subiect conştient. Viaţa omului este fondul pe care se constituie toate celelalte acte ale 

sale, ea este planul în care toate întreprinderile omeneşti, inclusiv cel al cunoaşterii, devin 

posibile. Încât, chiar oprind distincţiile dintre viaţă şi lucruri la aceste două aspecte, se 

întrevede deja o dificultate insurmontabilă: viaţa nu poate fi cuprinsă şi epuizată într-un efort 

de cunoaştere câtă vreme ea este tocmai cea care face posibil acest efort. 

 

Pretexte de dezbatere: 

Clonarea - procedeu reproductiv şi terapeutic; 

Intervenţii în mecanismele genetice ale îmbătrânirii; 

Industria vieţii şi dreptul de a trăi nelimitat. 

 

Sarcina de lucru: 

Precizați, cum se manifestă grija omului față de viață. 
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GRUPA 2 

Se poate vorbi despre trei moduri de relaţionare responsabilă a fiinţei umane: faţă 

de lume, faţă de sine însuşi şi faţă de Dumnezeu. Faţă de lume responsabilitatea omului 

constă în cunoaşterea adevărată a raţionalităţii ei şi a rolului ei de a ni-L face cunoscut pe 

Cel ce a creat-o, de a o putea conduce spre desăvârşirea ce i-a fost menită, şi nu doar de a 

o stăpâni despotic spre împlinirea nevoilor egoiste temporare ale unuia sau altuia. Faţă de 

sine însuşi omul este dator să se cunoască ca fiinţă dependentă de Cel care a creat-o, ca 

posibilitate existenţială spre bine, ca libertate potenţială spre existenţă şi, pentru acestea, 

ca iubire nelimitată spre Acela care i le-a dăruit. Pe lângă gratitudinea pe care I-o datorăm, 

mai suntem răspunzători faţă de Dumnezeu şi pentru modul în care împlinim, sau nu, 

chemarea pe care El ne-a adresat-o creându-ne.  

Responsabilitatea fiinţei umane se răsfrânge asupra tuturor celor trei facultăţi ale 

sufletului omenesc: prin raţiune suntem datori să cunoaştem Adevărul, prin voinţă suntem 

datori să-I urmăm, iar prin sentiment să-L iubim, având în vedere că Însuşi Hristos este 

„Calea, Adevărul şi Viaţa” (In. 14,6). Vedem un caracter paradoxal al persoanei umane, ce o 

caracterizează : este subiect ce nu poate fi redus la starea de obiect, nici de sine, nici de 

celelalte subiecte umane, dar nici el nu poate dispune de ele şi nu există prin sine şi nici 

fără ele. Există ca subiect de autonom, însă îşi menţine această calitate numai relativ la 

Subiectul absolut, recunoscându-şi dependenţa de El, şi faţă de Care este totodată 

răspunzător.  

Cea mai importantă, pentru existenţa umană şi mai ales pentru dobândirea ei, atât cât 

această dobândire este legată proporţional cu înaintarea pe calea pe care am fost chemaţi 

să o urmăm prin aducerea noastră la existenţă, este însă atitudinea sau modul de 

relaţionare existenţial pe care-l adoptăm faţă de Dumnezeu.  

 

Sarcina de lucru: 

Precizaţi, pe baza textului, care este rolul lui Dumnezeu în ocrotirea vieții omului. 
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Bibliografie: 

 Ionescu, Miron, (coord.); Ioan Radu, (coord.), (2001), Didactica modernă, Ediția 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. 

 Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980 

 http://ziarullumina.ro/industria-nemuririi-11777.html 

 http://ziarullumina.ro/taina-vieii-si-miopiile-stiinei-4143.html 

 

 

 

http://ziarullumina.ro/industria-nemuririi-11777.html
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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 „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 
 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume   

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte moderne de 

proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 

 

 

Aplicația 1 (90 minute) 

 

 

Realizaţi un proiect al unei activități ERR pentru un conţinut interdisciplinar din programa clasei a 

VII-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S4 (OL 2 - 3) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume   

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte moderne de 

proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 20 minute  

Alegeți un conținut din programa de Religie și propuneți o modalitate de predare a orei, în care 

accentul să fie pus pe celebrarea vieții. 

 

 

Aplicația 2 - 30 minute 

Realizați un eseu în care să descrieți argumentele personale pentru asumarea responsabilității de 

profesor de Religie ca parte a menirii dvs. 

 

 

Aplicația 3 – liceu - 40 minute  

1. Propuneți o secvență din cadrul unei ore de Religie care să stimuleze elevii dvs. în afirmarea 

propriilor valori care îi ghidează în viață. 

2. Propuneți o modalitate prin care puteți corela valorile exprimate de ei cu valorile ortodoxiei. 

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte moderne de 

proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

Aplicaţia 1 - 60min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: bucăţi de hârtie 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să se gândească la un loc în aer liber unde le place să meargă sau le-a 

plăcut în mod deosebit. Profesorul se gândeşte la rândul său la un loc în aer liber cu care să aibă o anumită 

legătură. Fiecare elev va avea la dispoziţie 20 de minute pentru a scrie despre locul la care s-a gândit mai 

devreme (o poveste, o filă de jurnal, un eseu, o poezie). Apoi profesorul împarte elevii în grupuri de 5 sau 6, 

în cadrul cărora elevii îşi împărtăşesc scrierile despre natură şi discută despre locurile descrise. Ei pot afla 

dacă vreunul dintre elevi are aceleaşi sentimente despre acel loc şi le pot explica celorlalţi de ce consideră 

locul lor ca fiind atât de deosebit. Ulterior, câte un raportor din fiecare grup va prezenta clasei un rezumat al 

discuţiilor, va enumera locurile descrise.  

Profesorul concluzionează invitând elevii să mediteze asupra frumuseţii şi complexităţii naturii şi a creaţiei.  

In etapa următoare, profesorul va distribui elevilor (ce vor lucra în aceleaşi grupe) câte o bucată de 

hârtie şi le va solicita să scrie o urare pentru viitorul planetei Pământ. 

 

Rationament:  

Elevii vor medita şi aprecia frumuseţea creaţiei, descrrind şi verbalizând această frumuseţe prin 

împărtăşirea impresiilor cu colegii lor. 

 

 

Emilian Iustinian Roman 

 

 

Aplicația 2 (30 minute) 

 

Denumirea activitătii: Chestionar de evaluare a lecţiei  

Tipul de activitate : evaluare 

Materiale: fişă de evaluare  

Instrucţiuni: 

Pornind de la planul de lecţie propus, realizaţi evaluarea acesteia, urmărind criteriile cuprinse în fişa de 

evaluare de mai jos.  

 

Subiectul lecţiei  

http://www.predareareligiei.ro/
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Număr elevi participanţi Nivel 

Descrierea generală a elevilor 

 

Obiectivele lecţiei observate: 

 

 

Metode şi procedee utilizate: 

Resurse materiale: 

Desfăşurarea lecţiei 

Timp Procedură Observaţii 

   

 

 

 

 

 

Criterii propuse pentru evaluarea generală a lecţiei  

(bifaţi în dreptul căsuţei corespunzătoare)  

CRITERIU 
DA NU  Parţial 

Elevii au participat cu interes la activităţi 
   

Elevii au fost atenţi 
   

Elevii au fost motivaţi să se implice prin activităţile propuse 
   

Elevii au achiziţionat conţinutul de învăţare propus 
   

Desfăşurarea lecţiei a urmat planul de lecţie 
   

Elevii şi profesorul au comunicat eficient 
   

Cerinţele au fost clar formulate de către profesor 
   

http://www.predareareligiei.ro/
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Profesorul a verificat înţelegerea sarcinilor de lucru 
   

Profesorul a exemplificat fiecare activitate 
   

Profesorul a menţionat timpul de lucru şi l-a monitorizat 
   

Obiectivele lecţiei au fost clare 
   

Etapele lecţiei au avut o desfăşurare logică, fluidă 
   

Profesorul a respectat planul de lecţie, dar a fost flexibil în 

funcţie de necesităţile elevilor 

   

Profesorul a evaluat constant fiecare sarcină de lucru 
   

Profesorul a făcut evaluare finală  
   

Metodele şi procedeele utilizate au fost în acord cu nivelul 

elevilor 

   

 

Ce alte criterii aţi adăuga? Au fost ele îndeplinite?                     

 

 

 

Emilian Iustinian Roman 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume   

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte moderne de 

proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1– general/liceu - 20 minute 

Propuneți o modalitate, adaptată vârstei elevilor dvs., de predare a relației dintre viața pe pământ 

corelată cu viața veșnică. 

 

 

Aplicația 2 - liceu  - 30 de minute  

Propuneți o modalitate prin care elevii dvs. să coreleze în cadrul orei de Religie evenimentele din 

calendarul bisericesc cu schimbările petrecute pe pământ în decursul celor patru anotimpuri (cum e 

viața plantelor, a animalelor și a oamenilor corelată cu experiențele Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos). 

 

 

Aplicația 3 - liceu  - 40 de minute  

1. Propuneți o modalitate prin care puteți organiza în cadrul unei ore de Religie, o dezbatere între 

elevii unei clase la care predați pe tema Iisus Hristos om și Dumnezeu în Grădina Ghetsimani. 

2. Descrieți mai jos în câteva fraze cu ce concluzie ați încheia dvs. o asemenea dezbatere. 

 

Stoica Silvia Roxana                                                                 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S4 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei vieții din perspectiva 

dialogului știință-religie  

 (60 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Proiect didactic ERR - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume   

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți valorifica mult mai eficient propria creativitate didactică în contexte 

moderne de proiectare 

 Veți construi demersuri didactice de tip ERR 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Evocare 

 Realizarea sensului 

 Reflecție  

 

 

 
  

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - Timp: 50 de minute 

(pentru clasa a XII-a) 

Unitatea de învăţare: Trăirea învăţăturii creştine 

 
Subiectul activității: Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a 

suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 

Tipul activității: ERR (evocare, realizarea sensului, reflecţie) 

Scopul activității: formarea duhovnicească pentru a înțelege mecanismele iubirii divine 

proniatoare  

Competenţe generale:  

- cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu; 

- înțelegerea învățăturilor creștine referitoare la sacralitatea vieții 

Competenţe derivate: La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

 CD 1 – Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite 

   probleme actuale 

 CD 2 – Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de 

  credinţă ortodoxă folosind termeni specifici religiei; 

 CD 3 – Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu  

  aproapele 

 CD 4 – Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate 

  Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa  

 personală 

 CD 6 – Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând  

 atât învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte   

 discipline 

 

Strategiile didactice: 

1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura şi analiza textului, argumentarea, 

Acvariul, conversaţia euristică, discuţia de grup, jocul de rol, rugăciunea. 

2. Mijloace şi resurse materiale: fişe de lucru, caiete, tablă. 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate 

individuală, activitate pe grupe. 
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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:  

 Marțian Iovan, „Două linii de gândire și acțiune privind problema legalizării eutanasiei 

și evoluția practicii în domeniu”, în Revista română de bioetică, vol. 9, nr. 2 aprilie- 

iunie, 2011 

 

DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE: 

 

I. EVOCAREA (12 minute) 

 

a) Momentul introductiv: se rostește rugăciunea 

  

b) Valorificarea cunoştinţelor anterioare: Profesorul are în vedere încă de la 

început: crearea și menținerea unei atmosfere specifice care să placă elevilor, 

raportarea la tematica însușită anterior și integrarea adecvată a noilor 

conținuturi tematice. Dat fiind că înainte s-a studiat tema adormiților întru 

Domnul, discuția cu elevii se poate lega foarte ușor de subiectul anterior.  

 
 

c) Momentul aperceptiv: Prin conversație euristică și argumentare, se va 

delimita conceptual viața veșnică, elementele de cult eclesiastic pentru cei 

adormiți 

 

d) Întrebarea esențială (cheie):  

- Care credeți că este sensul vieții veșnice? Cum se leagă acesta de nemurirea 

sufletului? Ce putem face noi, în calitate de buni creștini în privința celor 

adormiți întru Domnul? 

 

II. REALIZAREA SENSULUI (20 de minute) 
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Prin aplicarea metodei lucrului pe grupe elevii vor fi îndrumați pentru 

înțelegerea și însușirea noului conținut instructiv-educativ.  

Profesorul va împărți colectivul în grupuri de câte patru elevi, în care elevii vor fi așezați 

față în față, câte doi. Vor fi șase grupe, echilibrate numeric, întrucât se vor discuta trei 

forme de manifestare a respectului față de viață: suicidul, eutanasia, avortul. Grupelor li 

se vor distribui fișe de lucru astfel încât trei dintre grupe să opineze în favoarea temei 

propuse, din perspectivă creștină și celelalte trei grupe în defavoarea lor.  

Echipele vor primi fișe de lucru și vor purta discuții despre tema pe care o au de 

prezentat apoi întregului colectiv. (v. Anexa) Timp de lucru: 10 minute 

Se vor prezenta ideile și impresiile culese prin metoda Turul Galeriei.  

 

 

III. REFLECŢIA (18 minute) 

Prin metoda Discuţiei de grup, elevii îşi vor consolida cunoştinţele noi, clarificând 

sau aprofundând anumite aspecte. De asemenea, se va întocmi o sintetizare a ideilor 

principale. (v. Oglinda activității) 

- Prin ce modalități își arată Dumnezeu grija față de întreaga creație?  

- Care sunt cele mai noi cercetări științifice care contribuie la creșterea calității vieții 

pe pământ? 

- Ce atitudine este bine să probeze omul față de iubirea și Pronia divină dătătoare 

de viață?  

- Ce exemple personale puteți oferi în acest sens? 

- Ce îndemnuri pozitive puteți formula 

Extensia: Tema de aprofundare va fi aceea de a prezenta o dovadă a gestului frumos 

direcționat către unul sau mai mulți semeni. 

  

Momentul motivațional: Se vor evidenția secvențele reușite ale activității și se vor 

nominaliza elevii care au contribuit la realizarea acestor secvențe. 

 

Momentul de încheiere: Se rosteşte rugăciunea de încheiere.  

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 5/9 
 

5 

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 

 

 

 

 

OGLINDA ACTIVITĂȚII: Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a 

suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 

 

 

Termeni:  

 

Eutanasie 

Suicid 

Avort 

 

 

 

Grija omului față de viață Grija lui Dumnezeu față de viață 

Dezvoltarea mecanismelor științifice: 

prelungirea vieții prin stil de viață sănătos, 

avans tehnologic, medical 

Dezvoltarea Iubirii față de întreaga creație 

Politicile ecologice 

 

Regenerarea ecologică 

Lgislație care permite suprimarea vieții 

atunci când ea este sub demnitatea 

omului, dar conform unei morale laice 

Interrelaționarea, întrajutorarea 

intracomunitară 
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Anexa 

 

GRUPA 1 

 În tradiția occidentală, moartea a fost întotdeauna văzută ca o chestiune privată, ce 

sepetrece în spatele unor uși închise, fără prea mulți martori și observații pe marginea ei. 

Cu toate acestea, un procent semnificativ dintre morțile care se petrec în spitale (spre 

exemplu, 7% în Marea Britanie) au loc „în lumina reflectoarelor”, într-o transparență ce se 

sprijină pe mijloacele tehnologice. În centrul dezbaterii asupra eutanasiei stă dilema 

medicilor de a oferi pacienților soluția optimă, respectându-le, în același timp, autonomia. 

Deciziile medicale în faza finală a unei boli sunt cel mai dificil de luat, pentru bolnavii în 

cauză și familiile lor, în timp ce personalul medical are de înfruntat rigorile legii. În acest 

sens, legea e silită tot timpul să definească limita dintre drepturile pacienților și 

responsabilitățile corpului medical. Un indicator pentru nivelul de interes atins în conștiința 

publică de dezbaterea asupra eutanasiei, încă din anii '90 este, spre exemplu, faptul că o 

carte precum cea scrisă de Derek Humphry - Final Exit - a fost declarată  de către New York 

Review of Books, drept cartea de top  a așa-numitelor „sel-helping books”, în 1991. 

  În contextul dezbaterilor bioetice transdisciplinare de astăzi, pe tema fundamentării 

dreptului individului de a decide asupra locului, momentului şi modului său de a muri, 

asupra legiferării eutanasiei şi sinuciderii asistate medical se conturează două direcții 

fundamentale, și anume: 

 a. Principiul sacralității vieții omului. În această privinţă, tradiţionaliştii - cei care 

se opun eutanasiei şi sinuciderii asistate medical, sunt convinşi că viaţa umană este sfântă, 

are valoare intrinsecă şi este inviolabilă, conform tradiţiei iudeo-creştine. Fiind creată după 

chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fiinţa umană trebuie să se conducă după modelul hristic 

al iubirii aproapelui, din care emană porunca de a nu-l ucide pe semenul tău. Ideea 

fundamentală de la care pornesc opozanții eutanasiei este că, negând respectul datorat 

vieții umane, se creează premisa unor derapaje morale, psihologice și de conștiință socială, 

cu consecințe greu de prevăzut pe termen lung. Astfel, caracterul sacru al vieții (esența sa 

divină) este motivul pentru care  și reprezentanții Bisericii sunt opozanți cerți ai eutanasiei. 

Cel care nu poate da viață nu este îndreptățit să ia viața, cu atât mai mult dacă este medic, 
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având menirea de a alina suferința si a prezerva viața, nu de a ucide. Întreaga istorie a 

medicinii, relaţiile dintre medici şi pacienţi, s-au conformat, în toate timpurile, acestui 

principiu integrat, de altfel, în „Jurământul lui Hipocrate”. Astfel, cei ce se opun eutanasiei o 

consideră ca fiind împotriva ordinii divine.   

 Un alt aspect negativ pe care-l iau în calcul tradiționaliștii este faptul că, odată cu 

acceptarea eutanasiei, aceasta va submina relația medic - pacient, în sensul că medicul se 

va transforma din ipostaza de tămăduitor  al bolii în cea de coautor al morții. Totodată, 

eforturile de dezvoltare şi aplicare a medicinii paliative nu ar mai avea atâta justificare şi 

motivare, ştiut fiind că este mai simplu şi mai economic să pui capăt vieţii unui pacient 

decât să-l tratezi, pentru a-i prelungi viaţa şi a-i alina suferinţele terminale. Astfel, medicul 

ar avea puteri aproape discreționare asupra pacientului, și, în plus, în nici o universitate din 

lume nu există cursuri de pregătire psihologică a medicilor pentru moartea asistată 

 

Pretexte de dezbatere: 

Clonarea - procedeu reproductiv şi terapeutic; 

Intervenţii în mecanismele genetice ale îmbătrânirii; 

Industria vieţii şi dreptul de a trăi nelimitat. 

 

Sarcina de lucru: 

Precizați, cum se manifestă grija omului față de viață. 

 

 

 

GRUPA 2 

 

 În tradiția occidentală, moartea a fost întotdeauna văzută ca o chestiune privată, ce 

sepetrece în spatele unor uși închise, fără prea mulți martori și observații pe marginea ei. 

Cu toate acestea, un procent semnificativ dintre morțile care se petrec în spitale (spre 

exemplu, 7% în Marea Britanie) au loc „în lumina reflectoarelor”, într-o transparență ce se 

sprijină pe mijloacele tehnologice. În centrul dezbaterii asupra eutanasiei stă dilema 
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medicilor de a oferi pacienților soluția optimă, respectându-le, în același timp, autonomia. 

Deciziile medicale în faza finală a unei boli sunt cel mai dificil de luat, pentru bolnavii în 

cauză și familiile lor, în timp ce personalul medical are de înfruntat rigorile legii. În acest 

sens, legea e silită tot timpul să definească limita dintre drepturile pacienților și 

responsabilitățile corpului medical. Un indicator pentru nivelul de interes atins în conștiința 

publică de dezbaterea asupra eutanasiei, încă din anii '90 este, spre exemplu, faptul că o 

carte precum cea scrisă de Derek Humphry - Final Exit - a fost declarată  de către New York 

Review of Books, drept cartea de top  a așa-numitelor „sel-helping books”, în 1991. 

  În contextul dezbaterilor bioetice transdisciplinare de astăzi, pe tema fundamentării 

dreptului individului de a decide asupra locului, momentului şi modului său de a muri, 

asupra legiferării eutanasiei şi sinuciderii asistate medical se conturează două direcții 

fundamentale, și anume: 

 b. Principiul efectelor legalizării eutanasiei. Poziţia secularistă, nereligioasă, 

fundamentată pe progresele ştiinţelor şi tehnologiilor, a cosmologiei şi în special a ştiinţelor 

vieţii, dimpotrivă, consideră că omul este o specie în cadrul biosferei, rezultat al evoluţiei 

naturale a vieţuitoarelor şi, ca individ, are drepturi şi libertăţi naturale, capacitate de creaţie 

şi de a lua decizii în privinţa vieţii personale, dobândite în ontogeneză printr-un continuu 

efort de adaptare şi autodepăşire, de socializare şi educaţie continuă.  

 Dreptul la viaţă - ca temei al tuturor celorlalte drepturi fundamentale ale omului, 

autodeterminarea concretizată în dreptul persoanei de a decide în privinţa propriei sale vieţi 

sunt independente de voinţa şi existenţa lui Dumnezeu. Pentru că moartea este o limită a 

vieţii, un corelativ al acesteia, o entitate relativ greu de identificat în multe cazuri concrete, 

omului trebuie să-i fie recunoscut dreptul de a decide nu numai în privinţa vieţii sale, ci şi a 

limitei finale a acesteia. 

 Oponenţii legalizării eutanasierii susţin că, odată ce au fost legalizate, acestea vor 

scăpa de sub controlul autorităţilor, astfel încât diverse tipuri de persoane – altele decât 

bolnavii cu dureri insuportabile şi muribunzii, începând cu nou - născuţi şi copii cu 

infirmităţi, persoane cu probleme afective, pacienţi cu handicap, bolnavi beneficiari de 

tratamente paleative, ar putea fi supuşi - la cerere, unor „servicii” de eutanasiere. În 
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Declaraţia Asociaţiei Britanice pentru Medicină Paliativă, din anul 2003 se menționa și faptul 

că eutanasia, odată acceptată, e incontrolabilă din motive filosofice, raționale și  practice 

 

 Pretexte de dezbatere: 

Clonarea - procedeu reproductiv şi terapeutic; 

Intervenţii în mecanismele genetice ale îmbătrânirii; 

Industria vieţii şi dreptul de a trăi nelimitat. 

 

 Sarcina de lucru: 

 Precizați, cum se manifestă grija omului față de viață. 

 

 

 Cerință: Construiți alte două fișe de lucru, „în oglindă”, precum cele de mai sus, 

pentru grupele de elevi care vor dezbate problema suicidului și a avortului. 

 

 

 

Arghire Cristiana 
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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 „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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 
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Introducere 

 

Actul creaţiei implică în mod fundamental necesitatea unui sens profund sau a unei 

semnificaţii care străbate întreaga istorie a lumii. Faptul că omul aparţine creaţiei îi impune acestuia 

o multitudine de întrebări legate de sensul existenţei, al devenirii istoriei, dar şi al devenirii 

cosmosului în care trăieşte, precum şi al înţelegerii sensurilor spirituale ale  materiei. 

 

1. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Dubla raţionalitate a creaţiei  

 

Pentru teologia ortodoxă, existenţa creată este fundamentată pe voinţa lui Dumnezeu, Care 

aduce toate la existenţă din nimic, în timp. Actul creaţiei nu 

a avut loc dintr-o necesitate interioară sau exterioară lui 

Dumnezeu, ci din libertatea, iubirea şi bunătatea Sa, potrivit 

planului veşnic al lui Dumnezeu-Treime.  

Părintele Stăniloae spune că Dumnezeu a creat 

lumea dintr-un motiv şi cu un scop precis, în aceasta 

constând şi sensul ei înalt, bunătatea şi participarea fiind 

elementele constitutive atât ale scopului, cât şi ale sensului 

creaţiei. „Dumnezeu creează lumea şi timpul şi rămâne în 

legătură cu ele prin voinţa Lui, pentru un dialog cu fiinţele conştiente, pe care vrea să le conducă la 

deplina comuniune cu Sine. În acest scop, lumea a fost făcută pentru ca omul să se poată folosi de 

ea în creşterea lui în comuniune cu Dumnezeu”
1
. Astfel, lumea trebuie văzută între începutul şi 

sfârşitul ei, sesizând sensul spiritual al raţionalităţii creaţiei, care este pentru om şi îşi găseşte 

punctul culminant în om, în progresul cunoaşterii înţelesurilor spirituale ale lucrurilor create, care 

potenţează progresul în comuniunea cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. Drept urmare, concluzia Părintelui 

Stăniloae este că omul are responsabilitatea de a descoperi noi sensuri şi înţelesuri spirituale ale 

lumii în care trăieşte.  

Părintele Dumitru Popescu face o distincţie clară între raţionalitatea materială, fizică, 

biologică, şi cea spirituală, amintind în scrierile sale despre dubla raţionalitate a creaţiei, materială 

                                           
1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, p. 230. 
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şi spirituală, care permite omului să descopere raţiunea lucrurilor pentru folosul lui material şi 

pentru sensul spiritual al vieţii şi existenţei lui.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Noţiuni teoretice (15 minute) 

Omul – solidar cu creaţia şi sinteză a ei  

 

În planul iconomiei divine, al veşniciei, omul şi 

creaţia au o vocaţie solidară. Ajungând, prin trăire şi har, 

să descifreze creaţia, omul se înalţă pe treptele 

spiritualului, antrenând şi atrăgând după sine şi lumea, 

într-un dinamism al desăvârşirii sau îndumnezeirii. 

Raţionalitatea lumii şi a elementelor care o compun 

cuprind legăturile şi relaţiile fireşti ce se stabilesc între 

lucruri. Teologia mărturiseşte adevărul că numai 

Dumnezeu există de la Sine şi prin Sine, însă creaţia şi lucrurile care o compun există în virtutea 

unei legi interne, manifestată sub forma unei legături interioare, astfel încât fiecare lucru creat există 

pentru şi prin altul sau, mai concret spus, sensul unuia se luminează prin altul. La temelia creaţiei 

stă această raţionalitate, această intercondiţionare. Fiecare lucru are un sens propriu, o cauză şi o 

finalitate proprie, dar acestea nu sunt înţelese ca ultimă realitate, ci în strânsă legătură cu raţiunile 

celorlalte lucruri.  

 

 

 

 

                                           
2
 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, „Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei”, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1993, pp. 31-35. 

Temă de reflecție: 

Comparați informațiile din textul de mai sus cu cele din domeniului științei. Ce 

constatați? 

 

Temă de reflecție: 

 

Zidirea mărturiseşte prin înţelesurile ei şi Scriptura prin cele duhovniceşti ale ei, 

slava, împărăţia, înţelepciunea, puterea şi, vorbind îndeobşte, măreţia lui Dumnezeu. Dar 

cât şi ce mărturiseşte din fiecare din acestea? Foarte puțin, ca o picătură dintr-un ocean. 

                                                                                                             (Calist Patriarhul) 
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Puterile de căutare şi de cercetare ale celor dumnezeieşti sunt sădite în firea oamenilor 

fiinţial, de către Făcător prin însăşi aducerea ei în existenţă. Iar descoperirile lucrurilor 

dumnezeieşti le împărtăşeşte prin har puterea Preasfântului Duh. 

                                                                                               (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 

 

Solidaritatea omului cu toate nivelurile creaţiei înseamnă o tainică rezonanţă între om 

şi cosmos: întreaga creaţie este chemată la eternizarea în comuniune cu Dumnezeu, dar 

sensul ei nu se poate realiza decât în măsura în care omul se angajează în efortul unei 

existenţe teocentrice. De fapt în acest efort omul urcă spre Dumnezeu prin cosmos ca pe o 

„scară a lui Iacov”, iar cosmosul urcă spre Dumnezeu prin şi în om. 

                                                                                                                     (Dumitru Radu) 

 

Creaţia are un rol fundamental, fiind indispensabilă omului nu doar din punct de vedere fizic, 

material, ci şi spiritual. Ea reprezintă mediul în care omul îşi lucrează, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

mântuirea, urcându-i variatele trepte, pe calea raţiunilor lucrurilor, şi este, prin urmare, absolut 

necesară desăvârşirii omeneşti. Dar, în acelaşi timp, ea îşi dobândeşte adevăratul sens în legătură 

strânsă cu omul, cel care o desăvârşeşte. Scopul general al creaţiei, dat încă de la crearea ei, îl 

constituie îndumnezeirea ei, cu ajutorul omului.
3
 

 

 

 

3. Noţiuni teoretice (15 minute) 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Referindu-se la sensul spiritual al creaţiei, Părintele Dumitru Stăniloae arată că, deşi sensul 

creaţiei este unul spiritual, aceasta nu înseamnă că materia este rea în sine, Însuşi Dumnezeu 

afirmând bunătatea tuturor făpturilor Sale în primul capitol din Facerea, ci doar că, în ordinea 

normală, voită de Dumnezeu spre binele nostru, spiritul este principiul conducător. Astfel, materia 

va continua să existe în Împărăţia lui Dumnezeu, ca un fond, ca un mediu al creaţiei, însă va fi 

                                           
3 Lars Thunberg, Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Microcosmos şi mediator, Editurea Sofia, 

Bucureşti, 2005. 
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spiritualizată, implicată direct în rosturile omului, reprezentantul raţional al lumii materiale. Materia 

se spiritualizează prin umanizare, iar omul se spiritualizează prin îndumnezeire, prin ataşarea 

permanentă a chipului de Arhetip.  

Creaţia sau materia, atunci când este contemplată duhovniceşte, oferă cunoştinţa binelui. 

Omul nu ajunge la adevărata contemplaţie decât în urma unui efort ascetic, a unei lucrări ascetice, al 

cărei scop principal este spiritualizarea, înduhovnicirea materiei, a trupului şi a simţurilor. Mintea 

curăţită ajunge la întrevederea sensurilor şi raţiunilor reale, fundamentale, prime şi ultime ale 

lucrurilor, precum şi la legătura lor cu Raţiunea supremă.
4
  

Totuşi se impune o subliniere. Dumnezeu nu poate fi cuprins în cadrele raţionale ale lumii. 

Între Logos şi logică zace un abis, o întrerupere. Mai mult, chiar înţelesul duhovnicesc al Creaţiei şi 

al Scripturii nu sunt Însuşi Dumnezeu.  

În elucidarea sensului spiritual al creaţiei se aduc în discuţie două aspecte importante. Sensul 

iniţial se referă la bunătatea lui Dumnezeu (pentru a face părtaşe şi alte fiinţe de iubirea lui 

intratrinitară) şi constituie motivul pentru care Dumnezeu a creat lumea. Sensul ultim, final, al 

existenţei are în vedere deplina comuniune şi unitate cu Dumnezeu în veşnicie; acest sens ultim 

cuprinde în sine scopul pentru care Dumnezeu a creat lumea. Desigur, căderea liberă a omului a 

perturbat sensurile divine ale creaţiei, iar restaurarea lor ne determină să vorbim despre un nou sens 

al lumii pe care îl aduce Întruparea lui Hristos. Prin acest act, Dumnezeu reiniţiază planul de re-

creare a lumii prin Hristos în Duhul Sfânt. Aşadar, prin prezenţa Cuvântului şi a Duhului Sfânt în 

ordinea creată, lumea capătă un fundament spiritual. Cuvântul şi Duhul constituie temelia divină a 

lumii create, care transfigurează materia, făcând toate lucrurile cuvântătoare şi duhovniceşti. 

Plecând de la acest adevăr, putem spune că materia sau creaţia îl îmbogăţeşte sau îl hrăneşte într-

un chip dublu pe om: biologic, prin materia de care el se împărtăşeşte, hrana lui, dar şi 

spiritual, prin sensuri tot mai noi. 

 

 

 

 

 

                                           
4 Preot Ioan C. Teşu, Teologia necazurilor sau a încercărilor. Gânduri de folos duhovnicesc, Editura Christiana, 

București, 1998, pp. 13-14. 
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4. Noţiuni teoretice (20 minute) 

Umanizarea şi sfinţirea cosmosului  

 

Dimensiunea cea mai înaltă a transfigurării omului şi a creaţiei o reprezintă persoana cu 

adâncimile ei insondabile, omul fiind sensul fiecărui lucru, dar şi inelul de legătură dintre toate 

părţile cosmosului şi Dumnezeu. În ultimă instanţă, omul are menirea de a umaniza cosmosul şi de 

a lucra pentru sfinţirea lui, înnobilându-l ca pe un dar ce trebuie înapoiat Creatorului. Scopul lumii 

este îndoit: fizic şi spiritual, material şi duhovnicesc. Dacă omul este o sinteză armonioasă a lumii, 

o fiinţă duală, dihotomică, alcătuit din trup material şi suflet de natură spirituală, iar lumea este o 

multiplicare a elementului material, comun şi omului, prin aceasta ea îndeplineşte dubla nevoie a 

omului, în plan material şi duhovnicesc.
5
 

Prin intermediul omului, creaţia capătă sens, plusvaloare, dar şi speranţă. Conform noilor 

descoperiri din fizica cuantică, universul poate fi o altă faţă a neantului, dar prin om, acest univers 

capătă sens şi participă la dumnezeire.
6
 

                                           
5 Pr. Conf. Dr. Ioan C. Teşu, Lumea, rugăciunea şi asceza în teologia Părintelui Stăniloae, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, 

p. 25. 
6
 Diacon Daniel Gligore, Sacerdoţiul omului. Omul – preot al creaţiei, Editura Dacpress, Curtea de Argeş, 2004, pp. 19-

20. 

Temă de reflecție: 

Prin teologia creaţiei fiecare din noi devenim contemporani creaţiei originare şi 

înţelegând astfel cosmologia, ea îşi descoperă orizontul eshatologic. Insistând pe 

finalitatea creaţiei în Hristos ne putem ancora mai bine în realitatea prezentă, trăind-o 

într-o tensiune eshatologică, aspirând mereu spre sensul ultim al cosmosului şi al istoriei, 

care se desăvârşeşte în eshaton, dar poate fi anticipat şi în istoria noastră, aici şi acum.                                                

                                                                                                                   (Adrian Lemeni) 
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Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt. 

Deci, să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos întru Care s-a întărit.  

(Canonul Învierii, Cântarea a 3-a) 

Omul face legătura între Dumnezeu şi creaţie, el are misiunea de a împărăţi duhovniceşte 

asupra lumii şi de a o îmbogăţi prin intervenţia sa creatoare în ea, adică pe de o parte de a se hrăni 

euharistic din ea, iar pe de altă parte de a o sfinţi, de a o face templu a lui Dumnezeu.
7
 Înnoirea 

creaţiei care va avea loc la sfârşitul lumii: „Iată, noi le facem pe toate” (Apocalipsa 2, 15) va 

însemna mai mult decât refacerea paradisului pierdut, va reprezenta desăvârşirea creaţiei, atingerea 

finalităţii ei.  

Lumea devenită un mediu desăvârşit, un organ transparent al dumnezeirii, îşi va descoperi  

frumuseţile nebănuite. Va fi poleită cu o lumină mai presus de orice lumină, iar omul va fi capabil 

să „trăiască” toate frumuseţile ei ca manifestări reale ale iubirii lui Dumnezeu pentru el. Abia atunci 

se vor descoperi deplin sensurile adânci ale lumii şi se vor evidenţia trăsăturile minunate ale ei. 

Lumea inteligibilă cu care se va uni cea sensibilă e lumea de idei şi forme după care a fost creată 

ultima, iar unirea cu ea o va face transparentă. Lumea întreagă va fi străvezie pentru sensurile ei şi 

pentru armoniile acestor sensuri care duc la infinitul dumnezeiesc mai mult decât orice operă de artă 

actuală. Întreaga lume cu componentele ei va depăşi starea de obiect opac. Sfântul Simeon afirmă 

că lumea întreagă inteligibilă, duhovnicească, nu va mai fi o lume exterioară persoanelor. Cosmosul 

va deveni o uriaşă operă de artă, un conţinut sufletesc de negrăită frumuseţe pentru fiecare, 

nemaifiind un obiect folositor trupului nostru, care va fi spiritualizat. Lumea cea nouă se va revela 

ca mijloc de iubire şi de manifestare a lui Dumnezeu cel personal, mijloc de comuniune între 

oameni şi Dumnezeu şi între oamenii înşişi, fiind deplin asimilată subiectiv şi interpersonal în pura 

ei frumuseţe.
8
 

Doar în lumina Învierii lui Hristos omul poate descoperi sensul întregului cosmos şi al întregii 

istorii, aşa cum glăsuieşte Cântarea a treia din Canonul Învierii. În Înviere „este deja anticipată 

                                           
7
 Ieromonah Mihail Stanciu, Sensul Creaţiei. Actualitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Aşezământul Studenţesc 

Sfântul Apostol Andrei, Slobozia, 2000, p. 23. 
8 Pr. Prof. Dr. Dumnitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 263-264. 
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Temă de reflecție: 

Noi vedem că există acum o materie tânără şi o materie bătrână, o materie 

sprintenă şi plină de forţă şi tânără devine bătrână mai ales în organisme. Materia 

universului înviat şi a trupurilor înviate va fi o energie veşnic tânără, diafană, 

transparentă perfect şi de mare fineţe a frumuseţilor stărilor şi mişcărilor spirituale, fără 

a înceta să aibă capacitatea unor forme şi o consistenţă. Formele vor fi expresia cea mai 

fină a stărilor spirituale, iar consistenţa va fi plină de elasticitate, pentru a folosi tot nişte 

termeni din lumea de acum. Universul prefăcut va avea astfel o frumuseţe negrăită, de 

mare fineţe şi adâncime, expresivă, şi trupurile, la fel, dacă frumuseţea sensibilă constă 

în transparenţa infinitei complexităţi a spiritului prin formele materiei, în transfigurarea 

materiei de către bogăţia infinită a dimensiunilor spiritului. 

                                                                                                                (Dumitru 

Stăniloae) 

transfigurarea creaţiei ce aspiră la eliberarea din stricăciune” (Romani 8, 19-24), încât în Învierea 

Domnului se cuprind „sensurile divine şi ultime ale întregii creaţii privind spaţiul şi timpul, spiritul 

şi materia, istoria şi universul întreg”
9
. 

 

5. Noţiuni teoretice (10 minute) 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

O privire inspirată de teologie întrevede, în datele mecanicii cuantice, chipuri ale materiei 

transfigurate, pe care reflecţia teologică o anunţă în eshaton, la învierea de obşte. Fizica descoperă 

că materia din lucrurile ce ne înconjoară are însuşiri înrudite cu cele ale spiritului, care o scot de sub 

auspiciile determinismului. În abisurile materiei, componentele ei fundamentale nu se comportă la 

fel ca lucrurile pe care le avem la îndemână, în planul experienţelor sensibile. Fiecare element 

component e răspândit peste tot, câtă vreme nu este vizualizat, şi iese la iveală când omul îl 

măsoară, sub radiaţia discretă a unei „lanterne” minuscule
10

. 

 

 

 

 

                                           
9
 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Făclii de Înviere-Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Editura Trinitas, 2005, 

p. 23. 
10 Diac. Dr. Adrian Sorin Mihalache, „Taina lumii sensibile este în noi înşine”, în Lumina de duminică, 26 ianuarie 

2014 (on-line la http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/taina-lumii-sensibile-este-noi-insine). 
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6. Noţiuni teoretice (25 minute) 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

Caracteristicile fizice ale universului ne arată faptul că acesta este „admirabil de bine 

potrivit pentru a îndeplini condiţiile favorabile vieţii”. Astfel, unii oameni de ştiinţă recunosc faptul 

că „atât de bine sunt potrivite între ele toate caracteristicile micro- şi macrocosmosului, încât întreg 

universul este văzut ca un habitat, ca un ecosistem. Însă nu este vorba despre un habitat cosmic în 

care viaţa şi omul s-au adaptat. Dimpotrivă, universul pare, mai degrabă, adaptat nouă!”.
11

 

Frumuseţea lumii create constă în manifestarea spiritului prin materie. Privind duhovniceşte, 

doar omul poate fi numit coroana creaţiei; el poate înţelege lumea, el se poate înţelege pe sine, ca 

fiinţă distinctă de lumea lucrurilor şi tot el este cel care reflectă, în măsura cea mai mare, 

frumuseţea Creatorului, pentru că a fost creat după chipul Lui şi în vederea asemănării cu El
12

.  

Aşa cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, cea mai mare frumuseţe este „iradierea 

spiritului viu prin trupul viu, iar aceasta are loc când trupul omului nu mai e stăpânit de 

materialitate, şi însuşirile spirituale ale lui se fac străvezii, într-un mod neîmpiedicat prin ea”
13

. 

Reflecţiile teologice creştine arată că rostul omului în această lume este să înţeleagă faptul 

că face parte dintr-un univers care este în totalitate al lui Dumnezeu şi că acest univers este creat din 

puterea şi voinţa Lui, iar el, omul, trebuie să-şi asume creaţia, realizând relaţii fireşti între sine şi 

materie şi să o înduhovnicească. În cultul ortodox, binecuvântarea prin cuvânt - asociată materiei - 

are menirea de a descoperi adevăratul destin al acesteia, materia devenind, prin cuvântul rostit, ca în 

timpurile paradisiace, mijloc de comunicare cu Dumnezeu şi de cunoaştere a Lui. În Sfânta 

                                           
11 Diac. Sorin Mihalache, „Cosmologia ştiinţifică actuală – interfaţă în relaţia dintre teologie şi ştiinţă”, în: Adrian 

Lemeni (coord.), Apologetica ortodoxă, vol. 2 – Dialogul cu ştiinţele contemporane, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, 

pp. 125-126. 
12

 Idem, „Frumuseţea creaţiei deschide ştiinţa spre orizontul teologiei”, Lumina de duminică, 17 ianuarie 2010 (online 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/frumusetea-creatiei-deschide-stiinta-spre-orizontul-teologiei). 
13

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 293. 

http://ziarullumina.ro/religie-si-stiinta/frumusetea-creatiei-deschide-stiinta-spre-orizontul-teologiei
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Dar nimeni nu poate descrie taina şi funcţiile trupului înduhovnicit. Nimeni nu poate 

descrie sensibilitatea lui spirituală, capacitatea lui de expresie, de extraordinară fineţe de 

sesizare. Nimeni nu poate descrie starea materiei înduhovnicite a universului întreg. Ştim că în 

ea nu va fi corupere, bătrâneţe, moarte, că va primi o tinereţe veşnică, o strălucire şi o 

frumuseţe neînchipuite, pentru a corespunde stării trupurilor înviate, dată fiind comunicarea 

şi solidaritatea între materia din trupul nostru şi cea din univers. Căci, deşi nu va fi atunci o 

alimentare şi o eliminare de materie, totuşi va fi şi atunci o comunicare cu mult mai mare între 

materia trupului nostru şi cea a universului; nu va fi o completă imobilitate a materiei, dar 

nici o agitaţie violentă. Energia materială se va dezlega de lanţurile de acum şi chiar se va 

potenţa, sporită de energia spiritului suprem. Puterea acestui spirit o va mişca însă într-o 

ordine şi într-o armonie liniştită. Legile de mişcare ale energiei, în primul rând a trupurilor, 

vor fi copleşite de legile Spiritului, ale iubirii, materia fiind ridicată în planul unei ordini 

superioare. Noi nu înţelegem acum o astfel de nouă stare a materiei, decât tot în chip 

naturalist. Dar ea va fi efectul unei mari eficiențe a spiritului şi toate noile calităţi ale materiei 

se vor resimţi de aceasta. 

 

                                                                                                  (Dumitru Stăniloae) 

Liturghie, materia, în formele ei esenţiale de apă, lumină, pâine şi vin, se deschide spiritului, sub 

rugăciunea omului şi sub harul lui Dumnezeu care le transformă în materie înduhovnicită.
14

 

 

 

 

 

 

7. Concluzii  

 

Din lucrările teologilor contemporani, fundamentate pe lucrările patristice, înţelegem că 

atitudinea omului faţă de lume – implicit faţă de lucrurile care o compun – şi de sensurile ei 

duhovniceşti are o importanţă covârşitoare în planul mântuirii şi al eshatologiei. Evidenţiem în acest 

sens următoarele concluzii: 

 Creştinismul crede într-o veşnicie a materiei, „a unei materii nestingherit transfigurate 

de puterea şi bogăţia infinită a vieţii spirituale şi de energiile divine”;  

                                           
14

 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie şi Spiritualitate, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 

Bucureşti, 2010, p. 208. 
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 „Creştinismul admite un fel de materialism mistic (s.a.), cunoaşte o sfântă materie 

(s.a.). Căci sfânt este trupul Domnului prin a cărui primire se sfinţesc şi trupurile 

noastre”
15

; 

 În lumina acestei destinaţii înalte a materiei lumii, înţelegem cum fiecare componentă 

al universului este chemată să devină o biserică
16

;  

 Universul şi destinul său sunt strâns legate de vocaţia şi misiunea omului;  

 Omul recapitulează întreg Universul sensibil, întreaga Creaţie în trupul şi sufletul său, 

iar prin Întrupare Hristos uneşte pe om cu Dumnezeu, dezvăluind drumul 

îndumnezeirii Creaţiei, care devine acum posibil prin îndumnezeirea omului; 

 Lumea îşi descoperă adevăratul rol şi semnificaţia doar în legătură cu omul; 

 Lumea este loc de exersare a puterilor spirituale, un drum spre îndumnezeire şi unire 

cu Dumnezeu; 

 Alături de om, lumea este chemată să participe la viaţa duhovnicească, să fie 

restaurată şi recapitulată ontologic, mântuită; 

 Lumea este chemată să devină un laborator al desăvârşirii şi sfinţeniei; 

 Creaţia este indispensabilă omului atât material, cât şi spiritual; 

 Creaţia constituie mediul şi locul unde omul îşi lucrează mântuirea; 

 Mântuirea nu se obţine în izolare, ci în „cadrul cosmic”; 

 Mântuindu-se pe sine, omul înalţă lumea la treapta de materie înduhovnicită; 

 Pentru că lumea este trecătoare, ea nu îşi atinge vocaţia şi scopul decât în şi prin om;  

 Vocaţia lumii este de a participa la plinătatea vieţii duhovniceşti şi de a spiritualiza 

creaţia. 

 

 

 

 

 

  

  

                                           
15

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 282. 
16

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 8. 
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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 „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 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

  

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 APLICAŢIA 1 (10 minute) 

 

Găsiți cel puțin trei argumente scripturistice pentru afirmațiile din următorul text: 

 

 

  
 

Zidirea mărturiseşte prin înţelesurile ei şi Scriptura prin cele duhovniceşti ale ei, 

slava, împărăţia, înţelepciunea, puterea şi, vorbind îndeobşte, măreţia lui Dumnezeu. Dar 

cât şi ce mărturiseşte din fiecare din acestea? Foarte puțin, ca o picătură dintr-un ocean. 

                                                                                                             (Calist Patriarhul) 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 2 (20 minute) 

 

Selectați din programa școlară conținuturile religioase care fac referire la relația dintre om și 

creație. Realizați un plan de dezbatere cu elevii pe marginea acestui subiect, insistând pe influența 

reciprocă om – natură, la un conținut din cele selectate. 

 

 

  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/6 
 

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 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 3 (20 minute) 

 

Argumentați, în 20 – 30 rânduri, enunțul: Nu numai că noi nu suntem în stare să cunoaştem 

toată puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu aflată obiectiv în lume, dar nici Dumnezeu n-a pus în 

puterea şi ordinea ei toată puterea şi înţelepciunea Sa. Lumea nu e desfăşurarea văzută, accesibilă, 

a tot ce se află în Dumnezeu în mod nevăzut, inaccesibil. (Pr. D. Stăniloae) 

În redactarea textului, trebuie: 

- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă 

de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea 

unei concluzii pertinente. 

 

  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 5/6 
 

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 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (40 minute) 

 

Realizați o schiţă de proiect de lecţie pentru ciclul gimnazial, cu accent pe semnificaţiile 

spirituale ale materiei.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 5 (30 minute) 

 

Comparați învățătura creștin-ortodoxă despre semnificații spirituale ale creației cu dualismul 

gnostic și elaborați concluziile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S5 (OL 2 - 4) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţii 

 

 

Aplicaţia 1: 

Analizaţi  textele de mai jos, apoi evidenţiaţi: 

 a. rolul cunoașterii știinţifice în precizarea raportului dintre om și cosmos; 

 b. 2-3 aspecte ale perspectivei teologice referitoare la rostul creaţiei, rolul omului în universul creat 

și finalitatea lumii. 

 c.   2-3 premise favorabile dialogului dintre știinţă și teologie privind sensul creaţiei.                

Timp: 30’ 

 

Temă de reflecţie: 

 

 “ Poziţia noastră în univers este privilegiată în sensul că ea trebuie să fie compatibilă cu existenţa 

noastră ca observatori ai universului.” (Forma slabă a principiului antropic exprimată de Brandon 

Carter)1 

 

“ Universul (deci parametrii fundamentali ai acestuia) trebuie să fie în așa fel încât să permită 

apariţa observatorilor la un anumit stadiu al dezvoltării sale.” (Forma tare a principiului antropic 

exprimată de Brandon Carter )2 

       

 

 “ Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om, pentru că omul e inelul de legătură între toate părţile creaţiei 

lui Dumnezeu. În El se vor aduna toate. Omul are de la început o legătură ontologică cu toate și o 

sete de a desăvârși această legătură. În el există capacitatea de a fi unit cu toate, de a le aduce pe 

toate la Dumnezeu, unite cu sine. În aceasta stă demnitatea omului de preot al creaţiei. În vederea 

acestei uniri a făpturilor cu Sine, prin om, a adus Dumnezeu creaţia la existenţă.(…) 

Nu omul este încadrat în vreuna din părţile creaţiei și adaptat ei, ci toate părţile creaţiei sunt 

încadrate în om și adaptate lui. Creaţia devine un cosmos în om întrucât e unificată și umanizată 

deplin în el. Braţele omului sunt mai largi decât toate dimensiunile creaţiei. El este mai cuprinzător 

decât toată creaţia neînsufleţită, ajungând până la Dumnezeu și mijlocind între creaţie și Dumnezeu 

îndumnezeirea ei.(…) Întrucât o unește intim cu sine, ea se îndumnezeiește în om, prin om și pentru 

om. Omul este cel ce descoperă sensul creaţiei, ca sens care îl completează. Sensul creaţiei e pe 

măsura omului și el descoperă sensul ei uman și destinaţia ei mai întâi umană și apoi divină sau 

teandrică. Sensul deplin al creaţiei îl descoperă omul, dar îl descoperă numai în Dumnezeu.” (Pr. 

Dumitru Stăniloae)3 

 

 

                                                 
1
 Alain Boutot, Inventarea formelor, Ed. Nemira, București, 1998, p 300 

2
 Jacques Demaret et Dominique Lambert, Le principe anthropique, Ed. Armand Colin, Paris, 1994, p 144 

3
 Note și comentarii la lucrarea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ambigua,(PSB,vol 80), Ed. IBMBOR, Bucureși, 1983, 

p.262 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţia 2: 

A. Realizaţi o prezentare pentru elevi a temei materie-energie, prin care să evidenţiaţi minim trei 

aspecte  relevante pentru dialogul dintre știinţă și teologie cu privire la structura materiei și 

constituenţii ei. 

 Obiectivul este evidenţierea faptului că materia este pregătită pentru a fi transfigurată în Hristos. 

 

B. Numiţi  minim două contexte educaţionale în care aţi putea aborda această temă împreună cu 

elevii. 

Timp: 40’ 

 

 

 Sugestie: Pot fi folosite ca puncte de plecare afirmaţii de ordin știinţific: Materia este  concentrare 

foarte mare de energie (E = m𝒄𝟐), tot ce vedem este formă de energie, vidul este formă de energie 

iar vidul energetic îl găsim chiar în materie (99,99999% din volumul unui atom este vid. 

Aproximativ 90% din masa unui proton provine din energia de mișcare a cuarcilor și doar 10% din 

masa lor, fapt care arată că mișcarea dă masa, substanţa lumii. Lumina este o formă de energie pe 

care o putem vedea și este constitutivă lumii fizice, biologice și ne dezvăluie date despre universul 

în care trăim . 

Datele știinţifice care arată că lumea este constitutiv energetică pot fi corelate cu Revelaţia divină 

privind creaţia (Gen. I,3: A zis Dumnezeu: Să fie lumină!) - este vorba de lumina (energia) creată. 

Se va face distincţia între energia creată de Dumnezeu și energiile divine necreate ce izvorăsc din 

Fiinţa divină, sunt prezente și lucrătoare în lumea creată dar care nu se confundă cu aceasta. 

Aceste energii divine necreate se fac punte de legătură între creat și necreat, structurând creaţia din 

interior și orientând-o către finalitatea ei: transfigurarea în Hristos- Logos Creator și Mântuitor.   

 

 

  

Aplicaţia 3: 

 

A. Creaţi o activitate de învăţare prin care să-i ajutaţi pe elevi să înţeleagă menirea omului de  preot 

al creaţiei pornind de la exemplul aducerii de către credincioși a prinoaselor la Biserică. 

 Se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

1 creaţia este dar de la Dumnezeu; 

2 evidenţierea contribuţiei omului; 

3 scopul aducerii prinoaselor la Biserică; 

4 destinatarii darurilor sfinţite; 

 Sugestie: Ar putea fi evidenţiat și faptul că în multe comunităţi rurale îndeosebi, este tradiţia ca 

omul să aducă mai întâi la Biserică spre a oferi apoi semenilor, primele produse ale recoltei. 

 Este aici o formă concretă de depășire a egoismului și valorificarea creaţiei ca expresie a iubirii 

dintre Dumnezeu și om și a iubirii dintre semeni.  

 

B. Găsiţi 2- 3 exemple asemănătoare prin care aţi putea să provocaţi conduita reflexivă a elevilor cu 

privire la semnificaţiile spirituale ale creaţiei.  

http://www.predareareligiei.ro/
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Timp: 30 min 

Sugestii bibliografice: 

 

Pr. Dumitru Stăniloae, Creaţia ca dar și Tainele Bisercii, în Ortodoxia, XXVIII/1976, Nr. 1; 

Pr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986; 

Ioannis Zizioulas, Creaţia ca Euharistie, Editura Bizantină, București, 1999; 

 

 

Aplicaţia: 4 

a) Completaţi tabelul de mai jos cu argumente biblice și patristice care evidenţiază faptul că omul 

înduhovnicit  este stăpân al creaţiei, după modelul stăpânirii lui Dumnezeu. 

 

 

Argumente biblice Argumente patristice 

  

  

  

  

  

 

b) Menţionaţi trei contexte educaţionale în care credeţi că aţi putea oferi elevilor aceste argumente. 

Timp: 20 min. 

 

                                                

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 
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                                                         APLICAȚII 
                   Aplicația 1  

Dubla raționalitate a Creației (20 min) 

 

 Comparați viziunea filosofică asupra raționalității, cu cea științifică despre obiectivitatea 

lumii și cu  cea din viziunea părintelui D. Stăniloaie asupra raționalității alcătuirii creației, 

completând tabelul indicat.  

 

 A. Raționalitate din punct de vedere filosofic reprezintă un concept normativ care arată că 

pentru orice act, credință, acțiune a omului există posibilitatea alegerii; totodată, e un concept 

descriptiv ce se referă la capacitățile intelectuale de a utiliza limbajul sau de a face distincții între 

specii. Există o raționalitate practică, așa cum bunăoară este instrumentalismul și există o 

raționalitate psihologică, ceea ce ar desemna o formă mentală de a utiliza preponderent rațiunea, 

față de celelalte componente ale psihicului uman.  (The Cambridge Dictionary of Philosophy) 

 B. Raționalitatea  științei -  rezidă în alegerea rațională a unei noi teorii care are un conținut 

informațional mai ridicat. O astfel de alegere ar fi imposibilă în lipsa unei creșteri continue; Karl 

Popper definește creșterea cunoașterii științifice drept răsturnarea repetată a teoriilor științifice și 

înlocuirea lor cu unele mai bune sau mai satisfăcătoare din punct de vedere al criteriului 

verosimilitudinii. Urmând definiția lui A. Tarki asupra adevărului (corespondența cu faptele) și 

luând în considerare conținutul empiric al teoriilor științifice, Popper construiește acest criteriu al 

verosimilitudinii ca pe o ilustrare a gradului de corespondență sau asemănare mai bună cu 

adevărul.( Adevăr, raționalitate și creșterea cunoașterii științifice, Karl Popper)  

  C. Raționalitatea  Creației- „Importantă este, în contextul cercetării mele, înţelegerea 

raţionalităţii creaţiei ca mediu prin care Cuvântul interpelează conştiinţa omenească. Întemeiată pe 

infrastructura raţiunilor divine, lumea nu este doar bine articulată şi frumoasă– în diversitatea ei vie 

–, ci şi grăitoare,conducând neîncetat către sursa acestei frumuseţi, a acestui discurs 

întrupat/plasticizat. Armonia lumii trimite către Logosul/Cuvântul sau Fiul Tatălui, care a elaborat 

raţiunile lucrurilor dinainte ca lumea să fie. Invers, această situaţie implică faptul că numai 

raportându-se constant la modelele lor din Dumnezeu se pot constitui părţile universului într-o 

http://www.predareareligiei.ro/
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inefabilă armonie şi, de aici, într-o grandioasă scară a lui Iacob, pe care omul poate urca spre a se 

regăsi şi împlini în Dumnezeu.” (Dumitru Stăniloaie - Teologia Dogmatică Ortodoxă) 

 

 

 

 

 Raționalitatea filosofică Raționalitatea științifică Raționalitatea Creației 

 

Asemănări 

 

 

 

 

Deosebiri  

 

  

 

Aplicația 2  

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei (20 min) 

 „Creaţia devine un cosmos în om, întrucât e unificată şi umanizată în el. Braţele omului sunt 

mai largi decât toate dimensiunile creaţiei” .(D. Stăniloaie - Teologia Dogmatică Ortodoxă) 

 „Cât suntem în trup, toate le vedem „ca prin oglindă”, adică prin creaţii, care formează 

icoana, imaginea celor viitoare de dincolo de mormânt. Creaţia este oglinda lui Dumnezeu în care 

se reflectă bunătatea, mila, pronia şi iubirea Tatălui Ceresc pentru noi, oamenii” (Arhimandrit Ilie 

Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa) 

 „Sfinţii Părinţi tâlcuiesc numirea animalelor de către Adam în mod cu totul literal, văzând 

în ea arătarea stăpânirii omului asupra lor, netulburata lui armonie cu ele, ca şi o înţelepciune şi 

înţelegere, la întâiul om, care întrece cu mult toate cele cunoscute omului de atunci încoace.” 

(Ieromonah Serafim Rose, Cartea facerii, crearea lumii noi și întâiul om: perspectiva creștin-

ortodoxă) 

 

 

 

 

 Pe baza textelor de mai sus, susțienți într-un 

eseu de o pagină ideea  „Omul- culme a creației” 

„Raiul. Facerea” - 

Mănăstirea Sucevița, 

pictură murală 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicația 3 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei (20 min) 

Pe baza spuselor Sfinților Părinți selectate mai jos, găsiți o formulă proprie, sintetică, 

referitoare la sensul spiritual al creației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Sfântul Grigorie Teologu - „ Dumnezeu pune (omul) pe pământ ca o altă lume mică în 

cea mare, ca un alt înger, închinător al lui Dumnezeu, văzător al creaţiei văzute şi iniţiat în cea 

inteligibilă, împărat al celor de pe pământ şi împărăţit de sus, pământesc şi ceresc, vremelnic şi 

nemuritor, văzut şi nevăzut, dar înţeles cu mintea, la mijloc între măreţie şi umilinţă, acelaşi duh 

şi trup...“.  

 Sfântul Grigorie al Nyssei: „Omul a fost făcut ultimul, după plante şi animale, fiindcă 

natura urmează o cale care conduce la desăvârşire în mod treptat... Astfel, natura, adică feluritele 

însuşiri ale vieţii, urcă treaptă cu treaptă, de la formele cele mai mici şi până la desăvârşire. 

Legiuitorul a prevăzut o necesară succesiune a lucrurilor pentru ca lucrul ultim să fie şi cel 

desăvârşit“ 

 Sfântul Grigorie de Nazianz -„în calitate de pământ, eu sunt legat de viaţa de aici, însă 

având în mine o parte divină, port în mine dorul după veşnicie“;  omul este „vizibil şi invizibil, 

pământesc şi ceresc, decăzut şi înălţat“  

 Sfântul Simeon Noul Teolog afirmă şi el că „fiecare din noi este adus la existenţă de 

către Dumnezeu ca o a doua lume mare în această lume mică şi văzută” 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicația 4  

Umanizarea și sfințirea cosmosului (30 min) 

 

 Alcătuiți un scurt glosar de termeni, sub forma unui rebus, astfel încât pe verticală să reiasă 

conceptul de „raționalitate a cosmosului” despre care vorbește părintele Dumitru Stăniloaie, și 

despre care afirmă că  este o mărturie a faptului că e produsul unei fiinţe raţionale, căci 

raţionalitatea, ca aspect al realităţii menite să fie cunoscută, este inexplicabilă fără o raţiune 

conştientă, care o cunoaşte de când o face sau chiar înainte de aceea şi o cunoaşte în continuare, 

concomitent cu conservarea ei. Pe de altă parte, cosmosul însuşi ar fi fără sens împreună cu 

raţionalitatea lui, dacă n-ar fi dată raţiunea umană care să-l cunoască pe baza raţionalităţii lui. 

1.        R         

2        A         

3    C R E A Ț I E       

4        I         

5        O M U L      

6        N         

7        A         

8        L         

9        I         

10        T         

11        A         

12        T E O L O G I A  

13  E N E R G I I L E N E C R E A T E   

14          A               

                     

16          C           

17          R           

18          E           

19          A           

20          Ț           

21          I           

22          E           

23          I           

 

3. lucrarea lui Dumnezeu 

5. apogeul creației; solidar cu creația și sinteză a ei  

12. discurs sistematic despre Dumnezeu 

13. lucrările felurite ale lui Dumnezeu prin care El lucrează și a lucrat din veac la facerea și 

conducerea lumii văzute și a celei nevăzute 
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Aplicația 5 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti (10 min) 

 

Se știe, odată cu fizica cuantică, despre dulitatea luminii, care are atât un caracter corpuscular (de 

particulă), cât şi unul ondulatoriu (de undă).Tot fizica cuantica ne spune ca particulele subatomice 

pot exista simultan în mai multe locuri. A fost demonstrat că două cuante de lumină (o cuantă de 

lumină = un foton, particulă elementară responsabilă pentru fenomenele electromagnetice) emise de 

aceeași sursă, care se deplasează cu viteza luminii în direcții opuse, pastrează legatura una cu alta. 

Fotonii sunt afectați de ceea ce se întamplă perechii lor chiar și când aceste particule sunt la mare 

distanță una de alta. 

  

Aplicați 6  

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică (20 min) 

Nikolai Berdiaev, în lucrarea Sensul creației vorbește despre „creația de ziua a 8-a”, făcând legatura 

între creația ce vine de la Dumnezeu și creația pe care omul este hărăzit să o continue. Omul se 

justifică prin creaţie întrucât prin creaţie îşi manifestă prestigiul „asemănării” cu Dumnezeu. 

Dumnezeu e, înainte de toate, Creatorul. Şi dacă suntem alcătuiţi după modelul său, atunci îi vom 

semăna cu atât mai mult, cu cât vom fi noi înşine mai creatori. Omul nu imită, prin creaţie, lumea 

creată, ci o amplifică. De asemenea, el nu-l imită pe Creator, ci îl face prezent, participând la 

demiurgia lui. „Dumnezeu – spune Berdiaev – aşteaptă actul creator al omului ca pe un răspuns la 

propriul său act creator.”  

Cerință: indicați două corelații ce se pot 

realiza între constituția duală a materiei și 

natura transfigurată prin intervenția 

Sfântului Duh. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Pornind de la aceste considerente, dezvoltați planul unei dezbateri cu elevii, care să aibă în atenție 

două teze opuse: omul este creator/omul este imitator.  

 

ARGHIRE CRISTIANA 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 
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                                                         APLICAȚII 

                    

 

                                                            

                            

Aplicație 1 – 30 min. 

Cincinat Pavelescu a surprins în poezia  Legile  eterne (Anexa 8/Recită pr. Mircea 

Stoleriu, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași), relația dintre Dumnezeu 

și creația Sa, respectiv  dintre om și lumea sensibilă.(30 minute) 

  a) Formulați un argument și un contraargument referitoare la viziunea integratoare, 

holistică promovată în lumea modernă.  

  b) Prezentați o situație în care ați conștientizat că materia  (sub orice formă) a înțeles 

o stare/un gest/un gând al dumneavoastră și s-a manifestat în consecință. 

  c) Enumerați două aspecte  ale vieții spirituale,  în care se aplică legea cauză- efect 

(validă în plan material).  

                      

Aplicația 2 – 90 min.. Promotorii gândirii pozitive, autorii cărților motivaționale și 

nu numai  consideră  gândul un  vector de mișcare al lumii, conferit cu puterea de a  

crea realități.  

Realizați o dezbatere bazată pe cinci enunțuri/ întrebări cheie, din care să reiasă 

opiniile elevilor (de liceu) în legătură cu relația  gând-materie.   Prezentați concluziile 

într-un eseu de 50-60 de rânduri,  precizând nucleul de întrebări și citând cât mai 

mult elevii, pentru a scoate în evidență atât limbajul, cât și profunzimea gândirii lor. 

(90 de minute) 

 

                   *** Aplicațiile se pretează la FF1, subiectele fiind mai generoase decât 

timpul alocat.   
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S5 (on-line) 

Materia: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

Dubla raţionalitate a creaţiei 

Omul – solidar cu creația și sinteză a ei 

Sensul spiritual-duhovnicesc al creaţiei 

Umanizarea și sfințirea cosmosului 

Materia transfigurată şi înţelesurile ei duhovniceşti 

Semnificaţiile spirituale ale creaţiei în lectură antropologică 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre materie în predarea interdisciplinară a conținuturilor 

religioase; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

Materie, spiritualitate, lumea sensibilă 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (45 minute) –  

Povestea apei, a a bobului de gâu și a vinului  (Se poate aplica la ciclul gimnazial, la tema 

Crearea lumii văzute sau ca activitate extracurriculară în cadrul cercului de religie). 

  Profesorul invită elevii să se așeze pe scaune, în cerc. Cinci dintre ei sunt observatori. Ei vor sta în 

afara cercului și vor scrie povestea.  

Profesorul va începe povestea, ținând în mână o minge: ”Povestea picăturii de apă începe într-o 

dimineață când pe neașteptate a fost desprinsă de razele soarelui de pe un țurțure de gheață”.  

    Profesorul pasează mingea unui elev aflat în cerc, cerându-i să continue povestea începută de el. 

După ce continuă povestea cu cel puțin o propoziție, acesta pasează mingea altui coleg, care va 

trebui să facă același lucru. Se va continua acest joc până ce cursanții vor spune tot ce știu despre 

apă (caracteristici, stări de agregare, fomulă chimică, utilitate etc). 

    După câteva rotații, profesorul ia mingea și începe o nouă poveste, cu același scenariu: ”Într-o zi 

picătura de apă întâlneșe un bob de grâu, care are și el o poveste…” 

   După ce elevii finalizează povestea bobului de grâu, ( rolul în cultul divin, utilitatea bobului de 

grâu, paralela făcută de către Sf. Ap. Pavel privind Moartea și Învierea Mântuitorului și bobul de 

grâu, care pentru a da viață unei noi plante, trebuie să moară mai întâi), profesorul va începe o nouă 

poveste: ”După ce bobul de grâu, transformat în prescure , a ajuns la biserică, zărește într-un 

fumos pahar aurit, un prieten vechi și bun, vinul, care a început nerăbdător să-și depene povestea”. 

    Observatorii notează cele trei povești și le citesc întregii clasei, profesorul și elevii făcând 

aprecieri verbale, discutând despre dificultățile pe care le-au întâlnit în realizarea poveștilor. 

     Execițiul are rolul de a stimula creativitatea elevilor, de a-i implica activ în  în lecție, de a 

consolida cunoștințe asimilate anterior, dar și de a descoperi altele noi. 

    Profesorul îi poate stimula pe parcurs, dacă observă că elevii nu iau în discuție toate aspectele 

necesare, prin întrebări adresate clasei întregi sau elevului care are un blocaj sau se exprimă verbal 

mai greu. 

 

                                                                                            Nume și prenume: Filip  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și 

aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare 

temei materiei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 

predare; strategie didactică; aplicații 
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Introducere 

Materia pusă de Dumnezeu - prin creație - în slujba omului nu este scop în sine, ci un mijloc 

de exersare de către acesta a darurilor primite pentru a se sfinți și a o sfinți întru El. Materia este, 

așadar, un dar divin care se jertfește omului și care, prin lucrarea acestuia, este readus în dar lui 

Dumnezeu pentru a se sfinți. La fel învață și elevul la ora de religie. 

 

 

 

 

 

1. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Tema materiei în programa de Religie 

Tema materiei poate fi valorificată foarte des la ora de religie deoarece programa școlară 

cuprinde numeroase conținuturi în acest sens. Ea permite o abordare curriculară, dar și 

extracurriculară sau extrașcolară prin: cercul de religie/știință; pelerinaje/excursii/vizite la muzee; 

manifestări cultural-științifice; simpozioane, conferințe; concursuri tematice inter-/pluri-

/transdisciplinare; proiecte de acțiune comunitară etc. 

 

 

 

 

 

 

2. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Conținuturi școlare pentru tema materiei 

Dacă parcurgem Programa de Religie – cultul ortodox pentru gimnaziu, sesizăm că putem 

discuta câteva aspecte legate de materie, ținând cont de particularitățile de vârstă, la conținuturile 

religioase referitoare la: Sfintele Taine; Pildele Mântuitorului; Sfințirea timpului; Natura – darul lui 

Dumnezeu pentru oameni; Creștinul în școală și în societate; Crearea lumii; Sfânta Liturghie. 

Ale Tale, dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate.  

                                                                                            (Sfânta Liturghie) 

 

Temă de reflecție: 

La ce astfel de activități ați participat de când lucrați în învățământ? Ce cercuri 

tematice, pelerinaje, excursii, concursuri ați putea organiza pe această temă? 
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Programa de Religie – cultul ortodox pentru liceu este și ea ofertantă în dezbaterea acestui 

subiect, iar dovada o constituie următoarele conținuturi religioase: Datoriile creştinului; Chemarea 

omului spre asemănarea cu Dumnezeu; Tinerii şi provocările lumii contemporane; Muzica în viaţa 

tinerilor; Tinerii şi viaţa intimă; Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe; Eu 

şi duhovnicul meu; Religii în antichitate; Cinstirea sfintelor moaşte; Cinstirea sfintelor icoane; 

Cinstirea Sfintei Cruci; Religii orientale; Rugăciune şi reconciliere; Descoperirea lui Dumnezeu; 

Elemente de iconografie creştină; Familia creştină astăzi; Forme de denaturare a persoanei; Jertfa 

euharistică şi iubirea jertfelnică; Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină); Credinţa în 

înviere şi viaţa veşnică; Dialogul între credință și știință; Asceza creştină (post, rugăciune, 

milostenie). 

 

 

3. Noţiuni teoretice (50 minute) 

Semnificațiile materiei în conținuturile școlare 

Diferitele semnificații ale materiei pot fi atinse în conținuturile enumerate mai sus; dintre 

acestea amintim: 

- ca element al creației; 

- ca element necesar săvârșirii cultului divin; 

- ca mijloc de apropiere a omului de Dumnezeu, de reconciliere cu El; 

- ca element sfânt și sfințitor, legând materia de spirit; 

- ca element ce contribuie la mântuirea omului; 

- ca element simbol, metaforă în parabolele biblice; 

- ca element al transfigurării, înnoirii; 

- ca element al frumosului și al exprimării talentului artistic. 

 

A) Ca element al creației 

Model de activitate 1. 

La conținutul Crearea lumii, de la gimnaziu, se poate propune următoarea strategie 

didactică, cu accent pe metoda cubul. 

Strategia didactică: 
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Metode şi procedee: explicaţia, lectura textului biblic, 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. 

Elevii sunt împărţiţi în şase grupe. Profesorul aduce un cub, iar pe cele şase faţete sunt scrise 

cele şase cerinţe, elevii rezolvându-le în minutele alocate:  

1. Descrieți referatul biblic al creației; 

2. Comparați modul în care a fost creat omul cu cel al creării materiei văzute și nevăzute. 

Identificați asemănări și deosebiri; 

3.  Analizați legătura dintre materie și spirit, pornind de la legătura dintre trup și suflet; 

4. Asociați elementele zilelor creației, ordinea și succesiunea lor temporală cu cele învățate la 

ora de biologie. Ce constatați? 

5. Aplicați cele învățate la ora de religie despre creație în viața ta zilnică. Cum ați putea face 

aceasta? 

6. Argumentați afirmația biblică ,,Și a văzut Dumnezeu că este bine” (Facerea 1, 12), regăsită 

în Sfânta Scriptură după fiecare zi a creației. Dacă materia este bună, în armonie și ordine cu 

toate cele create, cum ne explicăm catastrofele naturale și suferințele provocate de ele? 

După îndeplinirea sarcinilor, acestea se vor discuta public, prin implicarea tuturor elevilor, 

răspunsurile corecte fiind scrise/lipite pe faţetele corespunzătoare ale cubului. 

 

Model de activitate 2. 

La conținutul Dialogul între credință și știință, de la liceu, se poate propune următoarea 

activitate, valorificându-se metoda jocul de arbitraj. 

Colectivul de elevi este împărţit în echipe, fiecare dintre acestea primind o fişă de lucru cu 

texte suport privind raționalitatea naturii, organizarea și măreția lumii, legătura dintre om și 

plantele verzi, prin intermediul aerului, bogăția și armonia din natură, echilibrul ecologic al 

creației. Sarcinile de lucru se rezolvă în primă fază individual (timp de lucru: 4 minute). După 

realizarea individuală a sarcinii, fiecare membru al echipei îi va prezenta celuilalt răspunsurile 

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



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 5/10 
 

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 

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

într-un Creator atotînțelept, lansându-se întrebările problematizatoare: 

- De unde își au existența și cum explicăm: varietatea atâtor specii, bogăția și armonia 

culorilor/sunetelor; buna organizare a lor; echilibrul ecologic?  

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

argumentându-şi opţiunea. 

La sfârşit, profesorul va extrage ideile principale, încercând să armonizeze relația dintre 

știință și religie. 

 

* Aplicaţia 3 

 

B) Ca element necesar săvârșirii cultului divin  

 

Model de activitate 

La unitatea de învățare referitoare la Sfintele Taine, într-o oră de recapitulare/consolidare sau 

evaluare, se poate propune elevilor următorul exercițiu: 

Completați tabelul de mai jos: 

Sfintele Taine Materia întrebuințată Semnificația/simbolistica ei 

   

   

   

   

 

C) Ca mijloc de apropiere a omului cu Dumnezeu, de reconciliere cu El 

Model de activitate  

La unitatea de învățare referitoare la Religiile lumii, într-o oră de recapitulare/consolidare 

sau evaluare, se poate propune elevilor următorul exercițiu: 

Completați tabelul de mai jos: 

Religia 
Jertfele materiale întrebuințate 

în cult 
Semnificația/rolul ei 
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Religia 
Jertfele materiale întrebuințate 

în cult 
Semnificația/rolul ei 

   

   

   

   

 

La unitatea de învățare referitoare la Asceza Creștină, într-o oră de recapitulare/consolidare 

sau evaluare, se poate propune elevilor următorul exercițiu: 

Completați tabelul de mai jos: 

Elemente ale ascezei 

creștine 
Materia întrebuințată 

Semnificația/rolul elementelor 

materiale 

   

   

   

   

 

* Aplicaţia 4 

 

D) Ca element sfânt și sfințitor, legând materia de spirit 

Model de activitate 

La unitatea de învățare Relația omului cu Dumnezeu, de la liceu, s-ar putea propune, 

folosind dezbaterea ca metodă, următoarele teme: Starea de nestricăciune a sfintelor moaște; 

Icoana – fereastră a sfințeniei în lume; Sfânta Cruce – scară între cer și pământ, scoțând în 

evidență sfințirea materiei în Dumnezeu.  

 

E) Ca element ce contribuie la mântuirea omului 

Model de activitate 

La un conținut din cele amintite la început, se propune elevilor o activitate, valorificându-se 

metoda Turul Galeriei. 
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Elevii sunt împărțiți în 4 echipe. Fiecare dintre ele are o sarcină de lucru ce trebuie 

îndeplinită în 10 minute. După ce expiră timpul, fiecare echipă își schimbă locul cu o alta și 

completează răspunsurile date de colegi în alte 10 minute. Această schimbare se mai face de 2 ori, 

fiecare echipă contribuind la toate sarcinile de lucru. La final, sunt prezentate și discutate 

rezultatele. 

Sarcini de lucru: 

1. Identificați rolul materiei în viața/existența zilnică a omului; 

2. Prezentați argumentele pro și contra referitoare la contribuția materiei la mântuirea omului; 

Cum ajută materia la îndeplinirea responsabilităților morale față de aproapele nostru? 

3. Identificați efectele influențelor/intervențiilor omului în materie;  

4. Precizați ce elemente ale materiei ar putea perturba relaţia om – materie – Dumnezeu? 

 

F) Ca element simbol, metaforă în parabolele biblice 

Model de activitate 

La conținuturile religioase referitoare la Pildele Mântuitorului, de la gimnaziu, elevii ar 

putea primi ca sarcină să identifice materia din pildele studiate și să explice semnificațiile acesteia. 

Pilda Materia întrebuințată Semnificațiile materiei 

Pilda samarineanului milostiv   

Pilda talanților   

Pilda celor zece fecioare   

............................   

 

G) Ca element al transfigurării, înnoirii 

Model de activitate 

La conținutul religios Credinţa în înviere şi viaţa veşnică, de la liceu, elevii vor fi provocați 

să citească, pe baza trimiterilor biblice puse la dispoziție de profesor, despre înviere și proprietățile 

trupurilor înviate la a doua venire a Domnului și să dezbată pe marginea acestora. 

 

* Aplicaţia 6 
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H) Ca element al frumosului și al exprimării talentului artistic 

Model de activitate 

Citiți textele de mai jos și precizați legătura poetică dintre materie și spirit. 

 

DE PROFUNDIS (CLEPSIDRA) 

                                     

                                Ion Minulescu 

 

Am căzut, fiindcă m-ai smuls tu din tine, 

Pentru că m-ai svârlit când am căzut... 

Aşa strigă toată eternitatea din mine. 

Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine, 

Sfânt am fost, sfânt rămân, ca la început, 

Vina mea s-a iscat în lut. 

 

 

 

 

Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine; 

Cine, Doamne, mă va pune la loc? Cine? 

Nu dragoste, nu milă, nu iertare, 

Vreau dumnezeiasca mea stare. 

Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut, 

Întregeşte-mă şi întregeşte-te Doamne cu 

mine. 

 

 

EXTAZ 

 

       Daniel Ilie Turcea 

 

Povară 

îţi sunt  

 

lemn 

de răstignire. 

Îmi eşti cer 

mult iertând 

Peste suflet 

iubire.  

 

 

 

RUGĂCIUNE 

                  

Nichita Stănescu 

 

Iartă-mă şi ajută-mă, 

şi spală-mi ochiul, 

şi întoarce-mă cu faţa 

spre invizibilul răsărit din 

lucruri. 

 

Iartă-mă şi ajută-mă 

şi spală-mi inima, 

şi toarnă-mi aburul 

sufletului 

printre degetele tale. 

 

Iartă-mă şi ajută-mă 

şi ridică de pe mine 

trupul cel nou care mi-apasă 

şi-mi striveşte trupul cel 

vechi. 

 

Iartă-mă şi ajută-mă, 

şi ridică de pe mine 

Îngerul negru 

Care mi-a îndurerat 

caracterul. 

 

 

SPINUL 

 

            Alexandru Vlahuţă 

 

Şi-acum se plânge spinul că-mpletit, 

Te-a sângerat cu aspra lui coroană 

Fără de voia lui, că doar silit 
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De gâzi, în nebuneasca lor prigoană.  

 

Dar eu nu-l cert c-a stat să-l împletească, 

Ci când şi-nfipse ramurile-i crunte 

Nu s-a-ndurat vreodată să-nflorească, 

Acolo sus pe chinuita-Ţi frunte. 

 

* Aplicaţia 7 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și 

aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare 

temei materiei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 

predare; strategie didactică; aplicații 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(90 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 1 (15 minute) 

 

Concepeţi schema unei activități extracurriculare/extrașcolare pe tema materiei, pornind de 

la o unitate de conţinut din programa școlară, pentru a valorifica deschiderile interdisciplinare ale 

acesteia. Argumentaţi-vă alegerea. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 2 (15 minute) 

 

Alegeţi un conținut din programa școlară cu trimitere la tema materiei şi formulaţi 

argumente în favoarea abordării interdisciplinare a acesteia. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 3 (35 minute) 

 

Plecând de la cele două modele, alegeți un conținut religios din programa școlară în care 

tema materiei să o abordați interdisciplinar, folosind una dintre cele două metode. Concepeţi 

strategia didactică şi construiţi sarcinile de lucru, fie împreună cu profesori de alte discipline, fie 

utilizând cunoştinţe din sfera altor domenii. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (10 minute) 

 

Plecând de la modelul de mai sus, construiți un exercițiu asemănător pentru următoarele 

conținuturi religioase: Sfânta Liturghie; Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele 

slujbe. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 5 (15 minute) 

 

Propuneţi minim 3 exemple de probleme/situaţii problemă, prin a căror rezolvare elevii să 

conştientizeze importanţa/rolul materiei pentru om în relația cu Dumnezeu. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 6 (15 minute) 

 

Selectați textele biblice suport pentru a îndeplini activitatea propusă mai sus drept model și 

construiți sarcinile de lucru. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 7 (15 minute) 

 

După modelul dat, selectați 2 texte (povești, poezii etc.) suport pentru a reliefa legătura 

dintre materie și spirit și identificați conținuturile religioase unde le-ați putea valorifica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S6 (OL 2 - 5) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și 

aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare 

temei materiei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 
predare; strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Prezentaţi trei întrebări-problemă/situaţii-problemă pe tema materiei, pe care le-au propus 

elevii dumneavoastră în cadrul orelor de religie și cum le-ați soluționat. 

 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Propuneţi trei modalităţi prin care să-i determinaţi pe elevi să citească texte biblice/patristice 

referitoare la minunile creației. 

 

 

Aplicaţie (45 minute) 

Alegeţi un conținut religios în care tema materiei să o abordaţi interdisciplinar la ora de 

Religie. Concepeţi o strategie didactică pornind de la metoda „Unul stă, trei circulă” şi realizaţi 

materialele necesare desfăşurării orei, fie împreună cu profesori de alte discipline, fie utilizând 

cunoştinţe din sfera altor domenii. 

 

 

Aplicaţie (45 minute) 

Concepeţi o activitate pe tema materiei cu deschideri interdisciplinare, la care să invitaţi 

profesori de diferite specialități. Elaboraţi o strategie didactică bazată pe valorificarea diferitelor 

tipuri de inteligenţă ale elevilor şi precizaţi sarcinile de lucru. Evaluaţi impactul activităţii asupra 

elevilor, din perspectiva cunoştinţelor însuşite. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din 

perspectiva dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

1.Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și aplicații. 

2.La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare temei 

materiei și semnificațiilor ei; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

 Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile cerute. 

3.Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 

predare; strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 
 

 

Aplicația 1 - Conținuturi școlare pentru tema 

materiei (30 min) 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz:  Muntele - abordare 

interdisciplinară 

 Muntele este un element recurent în 

religiile  și mitologiile lumii. El se regăsește ca 

element material ce ține de pământ, mai ales la 

popoarele care nu au apa ca element 

cosmogonic primordial (grecii, aztecii). 

 Muntele reprezintă măreţia şi puterea, 

chemarea spre înalt, urcuşul duhovnicesc, iar 

multe popoare au dat muntelui o semnificaţie 

religioasă. În mitologia greacă, Muntele Olimp 

era locul unde locuiau zeii; pentru japonezi, 

Muntele Fuji este un munte sacru, iar pe 

Muntele Ararat din Turcia de astăzi se spune că 

s-a oprit arca lui Noe după potop.  În mitologia 

chineză ,se vorbește despre cinci munți 

originari, în care trăiau sfinții. În Turcia, pe 

coasta Asiei Mici, lângă Marea Marmara, se 

află un alt munte numit Olimp. 

 Muntele este prilej de înălţare sufletească, dar 

şi de excursii binefăcătoare pentru sănătate. 

 

Prezența muntelui în Sfânta Scriptură 

- Muntele Sinai din Egipt, Moise a 

primit cele zece porunci 

- Muntele Nebo, în Iordania, este 

muntele de unde Moise a văzut Pământul 

Făgăduinţei 

- Sfântul Prooroc Ilie s-a rugat lui 

Dumnezeu pe Muntele Carmel din Ţara 

Sfântă 

- Muntele Tabor unde a avut loc 

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru 

Iisus Hristos 

- Muntele Măslinilor, unde tradiţia spune 

că Iisus i-a învăţat pe ucenicii Săi 

rugăciunea "Tatăl nostru" 

Realizați schița unui proiect 

asemănător, care să abordeze din 

perspectivă interdisciplinară un 

element al materie. 
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Aplicația 2 - Semnificațiile materiei în conținuturile școlare (20 min) 

 

Semnificația vinului în Sfânta Scriptură 

materială spirituală 

- aliment 

tămăduitor și 

întăritor - Vechiul 

Testament 

 ....  

- prefacerea apei în 

vin - Noul 

Testament 

 .....  

- element material 

pentru Sfânta 

Împărtășanie 

 .....  

 

Completați tabelul cu semnificațiile spirituale ale vinului, și construiți în spațiile 

libere un exemplu asemănător pentru un alt element (grâu, pâine, apă, 

untdelemn, etc) 

Cerință: găsiți exemple asemănătoare în parabolele biblice și arătați 

semnificațiile multiple ale materiei.  

 

Aplicatia 3 - Semnificațiile materiei în conținuturile școlare (30 min) 

În Evanghelia după Marcu, 4, 26-29, se spune: „Așa este împărăția lui Dumnezeu, ca 

un om care aruncă sămânța în pământ, și doarme și se scoală, noaptea și ziua, și 

sămânța răsare și crește fără ca el să știe cum. Că pământul rodește de la sine: mai întâi 

pai, apoi spic, apoi grâu deplin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că 

a sosit secerișul” 
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În Parabolele lui Iisus, Andrei Pleșu arată că sămânța are, în acest caz, trei semnificații, 

împlinind, astfel, definiția însăși a parabolelor, și anume de a ni se vorbi despre ce nu 

știm, în termenii a ceea ce știm: 

1.  materie ce intră în marele ciclu al însămânțării și recoltei 

2. așteptarea sau absența care devine prezentă  

3. cele două registre ale timpului celui care așteaptă ( timpul cosmic și timpul 

destinului individual). 
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Aplicație 4 (20 minute) 

Identificați în textul poeziei ”Moartea lui Fulger”, de George Coșbuc, materiile 

care sunt utilizate în ritualul înmormântării, apoi prezentați semnificația acestora 

în cultul ortodox.  

    Sub forma unui text, prezentați și alte materii folosite în ritualul înmormântării, 

în zona voastră, apoi explicați semnificația și originea lor, folosindu-vă de 

cunoștințe privind materia și din alte domenii. 

     

În construirea textului veți urmări să ilustrați: 

-Legătura dintre materie și spirit, așa cum apare ea în poezia Moartea lui Fulger, 

de George Coșbuc 

-Importanța materiei în relația omului cu Dumnezeu; 

-Rolul materiei în îndeplinirea responsabilităților față de aproapele nostru. 

                                               Moartea lui Fulger 

                                                 (fragmente)                                     George 

Coșbuc 

 

Pe piept colac de grâu de-un an,                        Cu făclioara pe unde treci, 

Și-n loc de galben buzdugan,                             Dai zare negrelor poteci 

Făclii de ceară ți-au făcut                                   În noaptea negrului pustiu 

În dreapta cea fără temut,                                   Iar banu-i vamă peste râu. 

Și-n mâna care poartă scut,                                 Merinde ai colac de grâu 

Ți-au pus un ban.                                                Pe-un drum de veci. 

 

Și preoți șirag cădelnițând                                  Dar știu un lucru mai presus 

Ceteau ectenii de comând                                   De toate câte ți le-am spus 

Și clopote, și plâns, și vai                                   Credința-n zilele de-apoi 

Și-oștenii-n șir, și pas de crai                              E singura tărie-n noi, 

Și sfetnici și feciori de crai                                 Că multe-s tari, cum credem noi  

Și nat de rând.                                                     Și mâine nu-s! 

          

 

Filip Daniela    
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Aplicația 5 – (20 minute) – Tehnica ”Lotus” (Floare de nufăr) 

Tema – Materia și cultul divin ( Poate fi aplicată la clasa a IX-a , lecția: Pregătirea 

credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe, la clasa a VIII-a, la lecția: 

Sfânta Liturghie) 

Profesorul împarte elevilor câte o fișă de lucru și le solicită să scrie răspunsul la 

fiecare întrebare, separat sau pe petala florii de lotus. Le sugerează să utilizeze în 

formularea răspunsurilor cunoștințe asimilate atât la orele de religie, cât și de la orele 

de fizică, chimie, biologie, educație civică. Elevii prezintă pe rând răspunsurile, le 

argumentează. Ceilalți elevi pot veni cu completări sau cu alte opinii. La final cele 

mai bune răspunsuri vor fi apreciate și notate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Filip Daniela   
 

Cine a creat materia? 

Ce este materia? 
Când a fost creată materia? 

De ce a fost creată 

materia? 

Care sunt materiile utilizate la 

Sfânta Liturghie?  

Ce materii sunt folosite în 

cadrul Sfintelor Taine? 

Care este legătura dintre 

materie și Cultul Divin 

Omul-administrator al 

materiei? 

MATERIA 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva 

dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

1.Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și aplicații. 

2.La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare temei materiei și 

semnificațiilor ei; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

 Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile cerute. 

3.Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 

predare; strategie didactică; aplicații 
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                                                     Aplicații                                             
 

 

 

Aplicația 1 - (60 de minute) 

Ascultați cu atenție  Anexa 9- Amin, strigă stâncile! (recită pr. Mircea Stoleriu, 

Parohia Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași). (60 de minute) 

 

 a)Identificați tipul de dascăl ilustrat de bătrân și prezentați-i trăsăturile.         

b)Metoda de predare  propusă de autor este inductivă sau deductivă? Argumentați.  

c)Atingerea obiectivelor  acestei lecții despre materie au constat  în  alegerea metodei 

potrivite  sau/ și în relația mentor- ucenic?Argumentați. 

c)În ce specie/specii literare ați putea  încadra poezia?Argumentați. 

d)Cu siguranță ați  întâlnit elevi precum ucenicul. Enumerați cinci metode de predare  

care li se potrivesc și argumentați-vă alegerile. 

 

Nr. 

crt. 

            Metode propuse                    Argumente 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Aplicația 2 – 30 min   

Proiectați o activitate  de 40 de minute, cu trei obiective referitoare la relația materie- 

spirit. Folosiți ca  metodă de bază  Știu/Vreau să știu/ Am învățat.  

Ce metode clasice puteți asocia și care ar fi mijloacele și materialele necesare? (30 de 

minute)   

 

 

Aplicația 3 – 30 min 

Folosiți  studiul de caz la o oră de religie care are  materia ca subiect. 

                a) Împărțiți elevii în cinci grupe, corespunzătoare disciplinelor: chimie, 

fizică, biologie, educație tehnologică, religie.  

                   Propuneți-le  să  ilustreze  tema cu ajutorul unor aplicații, experimente, 

demonstrații  corespunzătoare  disciplinelor  alese, contribuții pentru care trebuie să 

studieze în prealabil. 

                 b)Fiecare membru al unei grupe va fi implicat în studiul de caz și în 

prezentare.  

                   Puncteți faptul că ei au demonstrate de fapt interdisciplinaritatea și 

transdisciplinaritatea  acestei teme, respectiv perfecta integrare a Religiei între 

disciplinele școlare și deschiderea ei spre știință. 

 

 

***Pentru exercițiul 3 propuneți și alte discipline pe care le considerați compatibile 

cu tema. La FF1 se pot folosi  și alte metode (de exemplu cubul, pentru a prezenta 

semnificațiilor materiei). 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva 

dialogului știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

 

1.Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și aplicații. 

2.La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare temei materiei și 

semnificațiilor ei; 

 Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

 Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile cerute. 

3.Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 

predare; strategie didactică; aplicații 
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Aplicații 

 

Aplicația 1 - Semnificațiile materiei în conținuturile școlare (30 min) 

În Evanghelia după Marcu, 4, 26-29, se spune: „Așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care 

aruncă sămânța în pământ, și doarme și se scoală, noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește fără ca 

el să știe cum. Că pământul rodește de la sine: mai întâi pai, apoi spic, apoi grâu deplin în spic. Iar 

când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerișul” 

 

În Parabolele lui Iisus, Andrei Pleșu arată că sămânța are, în acest caz, trei semnificații, împlinind, 

astfel, definiția însăși a parabolelor, și anume de a ni se vorbi despre ce nu știm, în termenii a ceea 

ce știm: 

1.  materie ce intră în marele ciclu al însămânțării și recoltei 

2. așteptarea sau absența care devine prezentă  

3. cele două registre ale timpului celui care așteaptă ( timpul cosmic și timpul destinului 

individual). 

Cerință: găsiți exemple asemănătoare în parabolele biblice și arătați semnificațiile multiple 

ale materiei.  

 

Aplicația 2 - Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile 

școlare și aplicații (70 min) 

 

 A. Materia - element al creației (10 min) 

 Exemplificați cu minim două situații diversitatea materiei, ce constituie bogăția lumii (în 

fizică, chimie, biologie, geografie, etc.) Arătați cum ați valorifica acest aspect la o lecție de 

Religie, folosind metoda Turul Galeriei.  

 B.  Materia - Ca element necesar săvârșirii cultului divin (10 min) 

 

Completați tabelul de mai jos: 

materia moment formă semnificație 

apa Botez   

pâine Sfânta Împărtășanie   

http://www.predareareligiei.ro/
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pâine Proscomidia   

untedelemn Sfântul Maslu   

vin Sfânta Împărtășanie   

Sfântul Mir după Botez   

 

 

C. Ca mijloc de apropiere a omului cu Dumnezeu, de reconciliere cu El (10 min) 

 Comentați citatul din Nicolae Cabasila: „Săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea 

darurilor de pâine și vin în dumnezeiescul Trup și Suflet”. Subliniați semnificația materiei 

formată din pâine și vin.  

 D. Ca element sfânt și sfințitor, legând materia de spirit (10 min) 

Completați tabelul: 

Semnificația pâinii 

 Materială Spirituală 

„Eu sunt pâinea vieții, cine va 

gusta din Mine nu va flămânzi 

în veci” (Ioan, VI, 35) 

  

înmulțirea pâinilor în pustie 

(Matei, XIV, 15-23) 

  

„Pâinea noastră cea spre 

ființă..” (Matei, VI, 11) 

  

 

E. Ca element ce contribuie la mântuirea omului (15 min) 

 Scrieți o Poveste a Pâinii, la persoana I, arătând drumul ei de la bobul de grâu, trecând prin 

munca stăruitoare și obositoare a omului, până la Sfânta Împărtășanie.  

F . Ca element simbol, metaforă în parabolele biblice (15min) 

Completați tabelul. Identificați și alte elemente materiale prezente în parabolele biblice. 

elementul material  parabola biblică semnificația 

via   

piatra   

http://www.predareareligiei.ro/
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făclia   

sămânța   

untedelemnul din candelă   

   

 

Arghire Cristiana  

 

Aplicație 3 - 20 de minute  

Analizați fiecare etapă a ciclului învățării experiențiale conștiente și descrieți pentru fiecare dintre 

ele, câte un avantaj și câte un dezavantaj al utilizării sale în predarea orei de Religie pe teme ce țin 

de materie. 

                                                               

Stoica Silvia Roxana  

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S6 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei materiei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Tema materiei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema materiei; 

 Semnificațiile materiei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile materiei în conținuturile școlare și 

aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veți identifica conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare corespunzătoare 

temei materiei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei materiei în aplicațiile 

cerute.  

      3.  Casetă cu cuvinte - cheie 

 

                                                                

 

Materia în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile materiei; modele de 
predare; strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 

 

APLICAȚIA 1 - 20 de minute 

Analizați metoda ”Ciclul învățării experiențiale conștiente” și identificați în ce măsură pe durata 

orelor pe care le predați utilizați toate cele 4 etape ale sale. 

 

APLICAȚIA 2 - 30 de minute  

Alegeți una dintre temele referitoare la materia din programa de Religie și propuneți un model de 

predare a respectivului conținut utilizând ciclul învățării experiențiale conștiente. 

                                                               

APLICAȚIA 3 - 20  de minute 

Propuneți 3-4 tehnici  specifice pe care le-ați putea utiliza în etapa de Experiență a ciclului învățării 

experiențiale conștiente pentru a preda interdisciplinar un conținut din programa de Religie referitor 

la materie. 

 

APLICAȚIA 4 - 30 de minute  

Propuneți o modalitate de predare interdisciplinară a unui conținut referitor la materie utilizând 

modelul ciclului învățării experiențiale conștiente. 

 

APLICAȚIA 5 - 20 de minute  

1. Formulați un obiectiv de învățare pentru un conținut referitor la materie din programa de Religie 

și propuneți o experiență pe care o considerați relevantă pentru atingerea respectivului obiectiv. 

                                                                

Stoica Silvia Roxana  
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATOR 

 

Un model de predare - Ciclul învățării experiențiale conștiente 

 

Învățarea este un proces care permite elevilor să transforme informațiile primite la școală în 

cunoștințe utile pentru viață. Metoda ciclului învățării conștiente este un model care permite 

elevilor, prin utlizare consecventă de către profesor, să descopere lumea prin proprii ochi. Este un 

model care se poate utiliza de la vârste fragede, dar eficacitatea lui este observabilă începând din 

ciclul gimnazial. 

Fiecare experiență a elevilor (organizată, formală sau independentă de voința elevilor sau a 

profesorilor, informală) poate deveni un prilej de învățare, iar adultul (învățător sau profesor) are 

rolul de a stimula elevii să parcurgă toate etapele acestui model de învățare. Aceste etape sunt 

următoarele: 

1. Experiența. În această etapă profesorul are rolul de a structura și de a crea un mediu de 

învățare optim pentru elevi. Această experiență este propusă elevilor pe baza 

obiectivului de învățare pe care profesorul îl propune în cadrul unei ore de Religie. Acest 

obiectiv poate fi anunțat elevilor sau nu - în funcție de experiența propusă. În cadrul 

experienței este important ca profesorul să descrie activitatea care urmează a avea loc, 

normele, regulile și limitele de timp.Tot în cadrul acestei etape se pot face și prezentări 

teoretice înainte de experiența propriu-zisă. Conținuturile prezentării teoretice au 

legătură directă cu experiența propusă și cu obiectivul de învățare. 

Un exemplu de experiență poate fi constituit de o scurtă introducere despre cei 12 

apostoli urmată de un joc de rol în care elevii să poată intra în rolurile acestora. 

Alte tehnici ce se pretează pentru etapa de experiență din ciclul învățării experiențiale 

conștiente sunt: lucrul în grupuri mici (4-5 elevi), studiul de caz (mai ales pentru elevii 

de liceu), activități individuale (modelaj, pictură, privitul unei icoane, ascultarea unei 

melodii etc). 

2. Reflectarea sau analiza experienței. Este momentul în care experiența trăită este 
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analizată de fiecare elev (sau de cât mai mulți, în funcție de numărul de elevi din clasă, 

ori de timpul disponibil). Primul demers al reflectării constă în activarea experienței și 

descrierea ei. Această reactivare se realizează prin întrebări ale profesorului precum: 

Cum a fost? Ce ai simțit? Ce ai observat?  Este un moment în care elevii își pot împărtăși 

cu ceilalți ideile și reacțiile. Rolul profesorului este să se asigure că elevii săi nu au 

pierdut din vedere momente semnificative ale experienței. 

Posibile întrebări pentru exemplificare: Cum a fost pentru tine să joci rolul apostolului 

Pavel? Ce ai simțit jucând acest rol? Cum a fost experiența aceasta pentru tine? 

3. Generalizarea. Este o etapă în care profesorul are rolul de ghid pentru elevii săi. El îi 

ajută să sintetizeze și să formuleze concluzii referitoare la experiența trăită. Acesta este 

momentul în care profesorul clarifică adevăruri scripturistice și poate introduce elemente 

de teorie care să clarifice și/sau să completeze concluziile elevilor. De asemenea, este 

important ca în această etapă să nu dea răspunsuri în locul elevilor, ci să aducă toate 

completările necesare, după ce elevii și-au exprimat propriile învățături. 

Întrebările care pot fi adresate acum de către profesor sunt: Ce ai învățat din această 

experiență? Ce a însemnat pentru tine să joci rolul apostolului Pavel? Ce concluzii 

putem trage din ceea ce s-a petrecut în acest joc de rol?  

4. Proiectarea sau aplicarea este ultima etapă a ciclului învățării experiențiale conștiente. 

În această etapă profesorul are rolul de  îndrumător al elevilor săi și îi învită să descopere 

modalități prin care pot aplica în viața de zi cu zi ceea ce au învățat în timpul orei. 

Profesorul poate să ofere în această etapă recomandări care să îi ajute pe elevi să 

imagineze și să dezvolte noi comportamente. 

Întrebările pe care profesorul le poate adresa sunt: Te vor ajuta aceste 

învățăminte/concluzii în viitor? Cum vei folosi cele învățate azi în viitor? Ce crezi că va 

fi cel mai greu? Dar cel mai ușor?  

             

            După încheierea unui ciclu al învățării experiențiale conștiente acesta se va relua astfel încât 

învățarea se va relua pe baza acumulate anterior. Astfel, învățarea devine pentru elevi un proces 

continuu care poate fi imaginat sub forma unei spirale. 

Pentru ca procesul de învățare să fie complet, este recomandat ca de fiecare dată, profesorul 
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să faciliteze trecerea prin toate etapele ciclului învățării deoarece, în lipsa uneia dintre ele, procesul 

eșuează. Astfel dacă ne concentrăm doar pe experiențe trăite fără ca elevii să reflecteze asupra lor, îi 

supunem riscului de a repeta la nesfârșit aceleași greșeli pe care nici măcar nu le conștientizează. 

Dacă acordăm o atenție exclusivă sau specială doar reflectării sau generalizării, elevii vor rămâne 

blocați la nivel cognitiv sau emoțional și nu vor avea inițiative legate de acțiune. Vor rămâne 

veșnici gânditori care nu vor putea duce în faptă învățarea. Dacă vom conduce procesul de învățare 

doar spre intenții și acțiuni viitoare, elevii vor deveni niște visători care nu pot trăi momentul 

prezent și care se vor gândi numai la viitor. 

Ciclul învățării experiențiale le propune elevilor experiențe ”aici și acum” pe baza cărora se 

pot lămuri personal asupra diferitelor situații de învățare. Aceste experiențe pot da și profesorului 

unui feedback asupra a ceea ce au înțeles elevii și a modului în care intenționează să folosească cele 

învățate în viitor. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare /extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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Introducere 

Apa este elementul cheie în creația lui Dumneze. Toate cele văzute vin la viață prin puterea 

lui Dumnezeu după existența acesteia, ca semn al dependenței de ea. Pământul, vegetalele, 

animalele și omul depind de apă și nu s-ar putea gândi viața pământească a acestora fără ea. Corpul 

omenesc este constituit 2/3 din apă. 

 La fel învață elevul şi la ora de religie. 

 

 

 

 

1. Noţiuni teoretice (10 minute) 

Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumezeu 

Creatorul S-a îngrijit ca proprietățile fizico-chimice ale apei să fie remarcabile, să facă 

posibilă nașterea și dezvoltarea formelor de viață pe pământ. Ea este un lichid remarcabil, unic, 

deosebit de celelalte fluide. Unele dintre aceste proprietăți, pe care unii oameni de știință atei le 

consideră anomalii, au fost rânduite de Dumnezeu, cu multă înțelepciune, pentru existența vieții. 

Dintre acestea, amintim: 

- Temperatura ridicată de topire și de fierbere - datorită legăturilor de hidrogen care 

conduc la asociații moleculare – 0 – 100 grade C, la care se manifestă o agitație termică 

suficient de mare astfel încât să favorizeze desfășurarea multor reacții chimice și 

suficient de mică pentru stabilitatea anumitor structuri. Acest interval foarte mare face ca 

apa să se mențină în stare lichidă tot timpul, în majoritatea zonelor de pe pământ, 

favorizând existența unei atât de mari varietăți de organisme. Dacă apa nu ar prezenta 

această ,,anomalie”, cum ar fi posibilă viața? 

- O altă excepție de la regula generală – în conformitate cu care lichidele își măresc 

densitatea la solidificare – este aceea conform căreia la scăderea temperaturii de la  4 

grade C la 0 grade C, apa își mărește volumul, ajungând la valori mai mici decât ale apei 

lichide. Prin urmare, gheața plutește la suprafața apei ca un scut termic, permițând viața 

acvatică pe timpul iernii (temperatura subacvatică este cuprinsă între 0 și 4 grade C); 

...Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra 

apelor.                                                                                                                 (Facerea 1, 2) 
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- Are conductivitate termică mare în comparație cu alți compuși, ceea ce contribuie la o 

uniformizare a temperaturii în celule în cadrul proceselor metabolice însoțite de eliberare 

a căldurii; 

Ion Vlăducă, în cartea Mic dicționar de apologetică ortodoxă (2002, 59), completează 

informaţiile despre proprietățile apei:  

- Se află în stare lichidă la temperaturile obișnuite, favorizând dizolvarea și transportul 

substanțelor; 

- Are căldură specifică mare, adică se încălzește și se răcește greu, favorizând stabilitatea 

termică a făpturilor vii; 

- Are căldură latentă de vaporizare mare, permițând pierderea excesului de căldură și 

evitând supraîncălzirea organismului; 

- Are căldură de topire mare, împiedicând dezghețarea rapidă; 

- Este un bun solvent pentru glucide, aminoacizi și săruri minerale, permițând hrănirea 

făpturilor vii; 

- Nu dizolvă lipidele, permițând existența membranelor celulare (alcătuite din două 

straturi de lipide); 

- Nu dizolvă celuloza, permițând existența plantelor. 

 

Model de activitate 

Pornind de la proprietățile fizico-chimice ale apei, cu totul remarcabile și care o 

singularizează, enumerate  anterior, realizați un text de minimum 30 de rânduri în care să evidențiați 

atotînțelepciunea lui Dumnezeu și pronia Sa atunci când a creat apa. 

 

* Aplicaţia 1 

 

2. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox  

Tema apei poate fi valorificată foarte des la ora de religie, deoarece programa școlară 

cuprinde numeroase conținuturi în acest sens. Ea permite o abordare curriculară, dar și 

extracurriculară sau extrașcolară, prin: cercul de religie/știință; pelerinaje/excursii/vizite la muzee; 
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manifestări cultural-științifice; simpozioane, conferințe; concursuri tematice inter-/pluri-

/transdisciplinare; proiecte de acțiune comunitară etc. 

 

Model de activitate 

Realizați un ciorchine având ca temă Apa, îndeplinind următoarele sarcini: 

- Identificați disciplinele care abordează această temă; 

- Stabiliți conexiuni pe tema apei între disciplinele identificate. Ce constatați? 

 

* Aplicaţia 2 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noţiuni teoretice (5 minute) 

Conținuturi școlare pentru tema apei 

Dacă parcurgem Programa de Religie – cultul ortodox pentru gimnaziu, sesizăm că putem 

discuta câteva aspecte legate de apă, ținând cont de particularitățile de vârstă, la conținuturile 

religioase referitoare la: Sfinta Taină a Botezului; Sfânta Taină a Împărtășaniei; Creștinul în școală 

și societate; Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni; Hristos binecuvântează familia – 

Minunea din Cana Galileii; Crearea lumii; Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume; Căință 

și iertare – Pilda fiului risipitor; Sfânta Liturghie; Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în 

suferinţă. 

Programa de Religie – cultul ortodox pentru liceu este și ea ofertantă în dezbaterea acestui 

subiect, iar dovada o constituie următoarele conținuturi religioase: Datoriile creştinului; Chemarea 

omului spre asemănarea cu Dumnezeu; Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele 

slujbe; Religii în antichitate; Descoperirea lui Dumnezeu; Religii orientale; Jertfa euharistică şi 

Temă de reflecție: 

La ce astfel de activități ați participat de când lucrați în învățământ? Ce cercuri 

tematice, pelerinaje, excursii, concursuri ați putea organiza pe această temă? 
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iubirea jertfelnică; Iudaismul; Islamismul; Creștinismul; Respectul faţă de lumea creată (ecologie 

creştină); Dialogul între credință și știință. 

 

4.  Noţiuni teoretice (40 minute) 

Semnificațiile apei în conținuturile școlare 

Diferitele semnificații ale apei pot fi atinse în conținuturile enumerate mai sus; dintre acestea 

amintim: 

- ca element al creației, necesar vieții; 

- ca element necesar săvârșirii cultului divin; 

- ca mijloc de apropiere a omului de Dumnezeu, de reconciliere cu El; 

- ca element curățitor, sfințitor, legând materia de spirit; 

- ca element ce contribuie la mântuirea omului; 

- ca element simbol, prefigurare a Sfintelor Taine 

- ca element al coresponsabilității; 

- ca element al exprimării talentului artistic. 

 

A) Ca element al creației, necesar vieții 

Model de activitate  

La conținutul Crearea lumii, de la gimnaziu, se propune o activitate, valorificându-se 

metoda Turul Galeriei. 

Elevii sunt împărțiți în 3 echipe. Fiecare dintre ele are o sarcină de lucru ce trebuie 

îndeplinită în 10 minute. După ce expiră timpul, fiecare echipă își schimbă locul cu o alta și 

completează răspunsurile date de colegi în următoarele 10 minute. Această schimbare se mai face 

de 2 ori, fiecare echipă contribuind la toate sarcinile de lucru. La final, sunt prezentate și discutate 

rezultatele. 

Sarcini de lucru:  

Valorificând și armonizând cunoștințele dobândite la diferite discipline, argumentați 

expresiile: 

1. Apa – generatoare de viață; 

2. Apa – purtătoare de viață; 
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3. Apa – întreținătoarea vieții 

La sfârşit, profesorul va extrage ideile principale, urmărind să armonizeze relația dintre 

știință și religie. 

 

* Aplicaţia 4 

 

B) Ca element necesar săvârșirii cultului divin  

 

Model de activitate 

La conținutul religios despre Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe, 

într-o oră de transmitere și însușire a cunoștințelor, se poate propune elevilor următorul exercițiu: 

 

Completați tabelul următor: 

Slujbele cultului divin 

 

Semnificația/simbolistica 

apei 

Temeiuri scripturistice pentru 

prezența apei în ritualul slujbei 

Sfânta Liturghie   

Taina Sfântului Botez   

 

* Aplicaţia 5 

 

C) Ca mijloc de apropiere a omului de Dumnezeu, de reconciliere cu El 

 

Model de activitate 1.  

Prezentați, într-un text de minimum 20 de rânduri, rolul apei în aspirația omului de a se 

apropia de Dumnezeu, pentru: 

- Trupul său; 

- Sufletul său;  

- Relația cu ceilalți oameni; 

- Relația cu creația (vegetale, animale etc.) 
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Model de activitate 2.  

La unitatea de învățare referitoare la Religiile lumii, într-o oră de recapitulare/consolidare 

sau evaluare, se poate propune elevilor următorul exercițiu: 

 

Completați tabelul de mai jos: 

Religia Întrebuințări ale apei în cult Semnificația/rolul ei 

   

   

   

   

 

* Aplicaţia 6 

 

D)  Ca element sfințitor, legând materia de spirit 

 

Model de activitate 

Argumentaţi, în 10–12 rânduri, afirmația: „(...) De nu se va naște cineva din apă și din 

Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu”  (Ioan 3, 5). 

În redactarea textului, trebuie: 

- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă 

de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea 

unei concluzii pertinente. 

 

E) Ca element ce contribuie la mântuirea omului 

Model de activitate 

La un conținut din cele amintite la început, se propune elevilor o activitate, valorificându-se 

metoda Turul Galeriei. 
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Elevii sunt împărțiți în 4 echipe. Fiecare dintre ele are o sarcină de lucru ce trebuie 

îndeplinită în 10 minute. După ce expiră timpul, fiecare echipă își schimbă locul cu o alta și 

completează răspunsurile date de colegi în alte 10 minute. Această schimbare se mai face de 2 ori, 

fiecare echipă contribuind la toate sarcinile de lucru. La final, sunt prezentate și discutate 

rezultatele. 

Sarcini de lucru: 

1. Identificați rolul apei în viața/existența zilnică a omului; 

2. Prezentați argumentele pro și contra referitoare la contribuția apei la mântuirea omului; Cum 

ajută apa la îndeplinirea responsabilităților morale față de aproapele nostru? 

3. Explicați creșterea spirituală a omului printr-o folosire responsabilă a apei;  

4. Precizați cum ar putea apa să perturbe relaţia om – aproapele – Dumnezeu? 

 

F) Ca element simbol, prefigurare a Sfintelor Taine 

Model de activitate 

La conținutul religios Hristos binecuvântează familia – Minunea din Cana Galileii, de la 

gimnaziu, elevii ar putea fi provocați să facă analogii între: 

-  apa cerută la nuntă de Domnul pentru a se umple vasele și Taina Botezului ca început al 

vieții creștine și pentru familie; 

- vinul de la nuntă și Taina Sfintei Euharistii ca sfințire a vieții creștine și pentru familie. 

 

* Aplicaţia 7 

 

G)  Ca element al coresponsabilității 

Model de activitate 1. 

La conținutul religios Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină), de la liceu, se 

poate propune elevilor următoarea activitate: 

Completați tabelul de mai jos: 

Stările apei Beneficiile întrebuințării apei Efectele absenței ei 
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Stările apei Beneficiile întrebuințării apei Efectele absenței ei 

   

 

* Aplicaţia 8 

 

H) Ca element al frumosului și al exprimării talentului artistic 

Model de activitate  

Citiți textul de mai jos. Realizați un joc de rol în care să evidențiați rolul apei în creație și 

legătura dintre apă – om – Dumnezeu. 

Norul de ploaie și duna de nisip, de Bruno Ferrero 

 

Un foarte tânăr norișor de ploaie descindea pentru prima oară din ceruri împreună cu un 

șir de nori denși și cu înfățișarea ciudată. Pe când treceau deasupra uriașului deșert al Saharei, 

ceilalți nori, cu mai multă experiență, îl zoriră: 

- Hai iute, dacă te oprești aici, ești pierdut! 

 Norișorul nostru era însă curios din fire, așa cum sunt toți tinerii, și se lăsă să lunece 

spre capătul șirului de nori, care acum semăna cu o cireadă de vite bune de înjugat. 

- Dar ce faci? Mișcă-te odată! șuieră dinapoia lui vântul. 

Însă norișorul nostru zărise dunele de nisip auriu și acesta era un spectacol fascinant. 

Plutea încetișor. Dunele îi păreau niște nori de aur mângâiați de vânt. 

O dună chiar îi surâse, zicându-i: 

- Salutare! 

Era o dună de nisip tare drăgălașă, abia alcătuită de vântul care îi răscolea coama 

strălucitoare. 

- Salutare! Pe mine mă cheamă Ola, se prezentă norișorul. 

- Iar pe mine Una, răspunse duna. 

- Cum îți petreci tu acolo jos viața? 

- Ei... cu soare și vânt. Este un pic călduț, dar e destul de bine. Dar tu, cum îți petreci viața? 

- Tot cu soare și vânt... și zburând de colo-colo pe cer. 
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- Viața mea e tare scurtă. Atunci când se întoarce vântul cel puternic, probabil n-am să mai 

fiu. 

- Și îți pare rău că este așa? 

- Un pic. Am impresia că nu sunt bună de nimic. 

- Și eu mă voi transforma în curând într-o ploaie și voi cădea pe pământ. Aceasta îmi este 

menirea. 

Duna stătu o clipă pe gânduri și apoi spuse: 

- Știi tu că noi spunem că ploaia este ruptă din Rai? 

- Nu mă credeam chiar așa de important, zise râzând norișorul. 

Norișorul nostru cugetă o clipă și apoi zise: 

- Aș putea picura eu ploaia acum asupră-ți... 

- Dar astfel tu ai muri... 

- În schimb, tu ai înflori, zise norișorul și se lăsă să cadă, transformându-se într-o ploaie ce 

avea culorile curcubeului. 

În ziua următoare, micuța dună avea să înflorească. 

 

* Aplicaţia 9 
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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 „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 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare /extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 1 (20 minute) 

 

Repetați activitatea de mai sus cu elevii dumneavoastră. Ce constatați? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 2 (15 minute) 

 

Realizați o activitate asemănătoare cu elevii și scrieți cele mai importante concluzii 

desprinse de elevi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 3 (10 minute) 

 

Alegeţi un conținut din programa școlară cu trimitere la tema apei şi formulaţi argumente în 

favoarea abordării interdisciplinare a acesteia. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 4 (20 minute) 

 

Plecând de la modelul de mai sus, alegeți un conținut religios din programa școlară în care 

tema apei să o abordați interdisciplinar, folosind metoda Turul Galeriei. Construiţi sarcinile de 

lucru, fie împreună cu profesori de alte discipline, fie utilizând cunoştinţe din sfera altor domenii. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 5 (5 minute) 

 

Plecând de la modelul de mai sus, construiți un exercițiu asemănător pentru același conținut 

de învățare, dar cu aplicație la alte slujbe din cadrul cultului divin: Taina Sfintei Euharistii și 

Sfintele Ierurgii. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 6 (15 minute) 

 

Plecând de la cele două modele, construiți o activitate asemănătoare pentru elevi, scoțând în 

evidență apropierea omului de Dumnezeu prin darul Său: apa. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 7 (15 minute) 

 

Selectați textele biblice suport pentru a îndeplini activitățile propuse mai sus drept model și 

construiți sarcinile de lucru pentru a le aplica la clasă. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 8 (10 minute) 

 

Plecând de la modelul de mai sus, realizați un exercițiu asemănător, pentru același conținut 

de învățare, cerând elevilor să identifice: forme de alterare/denaturare a apei; efectele alterării 

ei și soluții de prevenire/remediere. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

APLICAŢIA 9 (10 minute) 

 

După modelul dat, selectați 2 texte (povești, poezii, zicători, maxime/aforisme etc.) suport 

pentru a reliefa legătura dintre apă – om – Dumnezeu și identificați conținuturile religioase unde   

le-ați putea valorifica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U2_S8 (OL 2 - 6) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu; 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 

      

                                                           

 

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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Aplicații 

 

 

Aplicația 1 - Apa- element al creației (15 min) 

 Corelați, din perspectivă comparată, textul biblic Facerea  (1-2) - „Duhul lui Dumnezeu se 

purta pe deasupra apelor” (Facerea),  cu cel din Rig Veda (V-85) - „Rege fiind (Varuna, zeu 

primordial) peste firea întreagă, astfel el adapă țărâna, la fel cum furtuna aduce ploaia”; elementul 

„apă” are o întreită semnificație de arhetip, principiu, origine.  

 

 

Aplicația 2 - Apa - Ca element necesar săvârșirii cultului divin (15 min) 

 După spusa Sfinților Părinți ai Bisericii „firea apei celei sfinte este ca să spele și trupul și 

sufletul, să-l sfințească, să-l înnoiască și să-l răcorească duhovnicește pe om și să-l facă fiu al lui 

Dumnezeu”. Corelați cele afirmate cu momente ale cultului divin în care preotul folosește apa ca 

element.  

 

Aplicația 3 – Apa, mijloc de apropiere a omului cu Dumnezeu, de reconciliere cu El (15 min) 

 

 „Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa şi cine 

intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era cuprins.” (Ioan, 5, 1-15).  

 În minunea de la scăldătoarea Vitezda, slăbănogul este vindecat în urma întâlnirii cu 

Mântuitorul . Arătați cum mijlocește elementul apă vindecarea miraculoasă.  

 

Aplicația 4 – Apa - element sfințitor, legând materia de spirit (15 min) 

 

 Comentați metafora „apei vii”, așa cum se regăsește ea în spusele Mântuitorului: „Oricine 

bea din apa aceasta (din puțul lui Iacob), va înseta iarăți. Dar cel care va bea din apa pe care i-o voi 

da Eu nu va înseta în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă care curge spre 

viața veșnică” (Ioan 4, 13-14) 

http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68890-pomul-paradisiac-in-interpretarea-parintilor-bisericii
http://www.crestinortodox.ro/lumea-vazuta/69087-trupul-si-sufletul-in-om
http://www.crestinortodox.ro/lumea-vazuta/69087-trupul-si-sufletul-in-om
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Aplicația 5 – Apa - element ce contribuie la mântuirea omului (15 min) 

 Selectați zece texte biblice drept suport și alcătuiți o fișă de lucru pentru elevi, cu titlul 

„Încurcătură la tipografie”, în care acestea să nu aibă referința atașată, pentru a le oferi o modalitate 

inedită de a lucra cu textul.  

 Sugestie metodică: activitatea se poate desfășura în diadă sau în grupuri de câte patru elevi.   

 

Aplicația 6 – Apa ca element simbol, prefigurare a Sfintelor Taine (15 min) 

 Completați tabelul: 

 

apa  simbolul  semnificația 

 Iordanul   

Marea Roșie   

Marea Moartă   

apele eschatologice   

apele primordiale   

apa prefăcută în vin   

 

Aplicația 7 - Apa - element al responsabilității (15 min) 

 Dați exemple de situații din viața comunității în care trăiți când apa este risipită.  

 Dați exemple de comunități care prețuiesc foarte mult apa și o consumă cu măsură, ca fiind 

o resursă limitată.  

 Costruiți o fișă de lucru pentru elevi, cu titlul - „Excesul de apă și lipsa de apă”, care să 

conțină două studii de caz grăitoare.  

 

Aplicația 8 – Apa - element al frumosului și al exprimării talentului artistic (15 min)  

 

 „Muzica apelor” de G.F.R. Händel (1717) sau fântânile arteziene de la Versailles sau Roma 

sunt câteva modalități estetice de expresie ce folosesc apa ca element. Alcătuiți, în acest sens, schița 
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unei activități de tipul - Turul Galeriei, în care elevii, pe grupe, să se documenteze asupra temei 

„Prezența apei în lucrările de artă”.  

 

 Arghire Cristiana  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie (on-line) 

(60’ teorie, 120’ practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu; 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 
                                                

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţie (120 min) 

 

Denumirea activitătii: – Icebreaker 

Durata: 10 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare. 

Materiale: o înregistrare conţinând diverse sunete produse de apă (căderea unei picături, ploaie 

torenţială, cascadă, curgerea unui râu, sunetele produse de joaca în apă etc.) 

Descriere: 

Profesorul explică elevilor că apa ca simbol apare în artă, muzică şi literatură şi solicită elevilor 

să ofere exemple în acest sens. Are mereu conotaţii pozitive sau există şi conotaţii negative?  

Apoi profesorul solicită elevilor să noteze impresiile sugerate de diverse sunete produse de apă 

pe care profesorul le are înregistrate. Impresiile sunt apoi discutate cu toată clasa. 

 

Raţionament:  

Elevii vor actualiza cunoştinţe dobândite anterior şi vor fi pregătiţi pentru lecţia nouă. 

 

2. Denumirea activitătii: – O zi fără apă  

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii. 

Descriere: Profesorul solicită elevilor să lucreze în perechi pentru a îndeplini următoarea sarcină de 

lucru: Imaginaţi-vă că într-o zi vă treziţi dimineaţă că nu curge apa. Aveţi doar 2l de apă în casă şi o 

singură persoană poate beneficia de ea. Cine ar fi acea persoană şi de ce? Elevii discută şi 

formulează concluzii pee care le expun apon în faţa întregii clase.  

Raţionament:  

Elevii vor dezbate situaţia şi vor conştientiza importante apei în viaţa de zi cu zi. 

 

3. Denumirea activităţii: Pânza vieţii 

Durata: 30 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

http://www.predareareligiei.ro/
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Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii. 

Materiale necesare: coli mari de carton sau hârtie, scotch, lipici, ace cu gămălie, un ghem de sfoară 

sau fir de lână, markere sau creioane colorate.  

Descriere: 

Elevii vor crea „o pânză a vieţii” pentru a ilustra modul în care tot ce e viu depinde de apă.  

Pânza de viaţă sugerează că toate fiinţele se leagă unele cu celelalte şi depind de apă pentru a exista. 

Raţionament:  

Elevii vor conştientiza legătura indestructibilă apă – viaţă.  

 

Activitate practică (50 min)  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare. 

Materiale: fişe de lucru  

Descriere: 

Cursanţii / elevii lucrează în echipe de câte 5 pentru a completa fişa de lucru Valenţe ale apei în 

mitologie, teologie, psihanaliză, literatură. În fiecare cerc, vor fi notate exemple din diverse arii ale 

cunoaşterii umane pentru a realiza simbolistica apei. Spre exemplu, apa ca element al renaşterii – în 

Botez.  

Dacă activitatea este folosită la clasă, elevilor li se poate indica sarcina de lucru anterior spre 

documentare, fiecare dintre cei 5 elevi din grupă primind câte un “domeniu de expertiză” (unul va 

cerceta apa ca simbol al genezei, altul – apa ca element al renaşterii etc.).   

Raţionament:  

Cursanţii / elevii vor actualiza cunoştinţe dobândite anterior şi vor lucra în echipă pentru a realiza 

un tablou complet al simbolisticii apei din perspective multiple (mitologie, teologie, psihanaliză, 

literatură). 

 

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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Fişa de lucru  

Valenţe ale apei în mitologie, teologie, psihanaliză, literatură. 

 

 
 
 

Emilian Iustinian Roman 

APA  

 valenŢe În 
mitologie, 
teologie, 

psihanalizĂ, 
literaturĂ 

 

 

Geneză 

 

Regenerare, 
renaştere 

 

 

Distrugere 

 

 

Transcendenţă 

 

Eternitate, 
nemurire 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu; 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare/extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte - cheie 

 

                                                                

 

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 

Aplicația 1- 45 de minute  

1. Realizați un eseu cu tema: ”Apa și transformarea ei pe parcursul celor 4 anotimpuri”. 

2. Translatați acest proces de transformare a apei în munca pe care o desfășurați dvs. cu  elevii unei 

clase de-a lungul celor patru ani ai unui ciclu de învățământ. 

 

 

Aplicația 2 - 30 de minute  

Prezentanți o modalitate de predare integrată a unei ore de Religie – Chimie - Fizică prin care să 

prezentați elevilor rolul esențial al apei în existența umanității. 

 

 

Aplicația 3 - 45 de  minute  

1. Prezentați elevilor fotografiile lacrimilor realizate de fotograful Rose-Lynn Fisher și stările  care  

le-au determinat. 

2. Invitați elevii la începutul unei ore să deseneze modul în care cred ca este structurată molecular  

apa din corpul lor și ce stare exprimă această structurare. 

3. Descrieți modul în care puteți utiliza aceste dezvăluiri personale ale elevilor dvs. pe parcursul 

predării orei respective. 

 

 

Stoica Silvia Roxana  
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I.MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATOR  

Structura apei este influențată atât  de mediul exterior cât și de starea de spirit a oamenilor 

Apa este o substanță maleabilă, iar forma ei fizică se adaptează ușor la orice mediu. Dar nu 

numai forma fizică a apei se poate schimba, ci și cea moleculară. Astfel, pe lângă faptul că apa are 

capacitatea de a reflecta vizual mediul, ea poate reflecta și molecular mediul înconjurător. 

   Cercetătorul japonez Emoto Masaru a evidențiat această capacitate a apei printr-un 

experiment realizat în anul 1994. El a pus apa să asculte muzică. Apoi a înghețat-o rapid și a 

fotografiat cristalele formate în urma expunerii la melodii diverse. Fiecare melodie a format un 

cristal diferit. Acest experiment a demonstrat fără îndoială că apa își schimbă structura moleculară 

în funcție de mediul înconjurător, iar un factor important care o determină să facă acest lucru sunt 

undele sonore. Dacă ele sunt armonioase precum muzica lui Mozart, Hendel sau Bach - structura 

moleculară a apei este armonioasă. Dacă undele sonore sunt reprezentate de zgomote sau tipete, 

structura apei nu mai rămâne la fel de armonioasă. 

Dar de ce ar fi important pentru un profesor de Religie să cunoască impactul pe care îl au 

sunetele asupra apei?  

Știm deja că 70-80% din corpul uman este apă și că structura apei este influențată de undele 

sonore. Așadar, undele sonore care ajung de la profesori spre elevii lor, le influențează  acestora din 

urmă în mod direct structura corporală internă. Mai simplu spus: profesorii, prin vocea lor, prin 

tonalitatea vocii și prin  volumul ei pot structura interior elevii într-un mod armonios sau nu. 

Atenție! Acesta este impactul  vocii profesorului, indiferent de conținuturile/informațiile transmise  

de el către elevi. 
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Mai mult decât atât, un alt studiu a evidențiat că structura apei din corpul omului nu este influențată 

doar de factori din mediul extern, ci și de starea de spirit a fiecărei persoane. 

În cadrul unui experiment aflat la graniţa dintre artă şi ştiinţă, fotograful Rose-Lynn Fisher a 

început să examineze la microscop compoziţia propriilor lacrimi şi să alcătuiască fişe cu fotografii 

şi notiţe despre ceea ce a observat. ”Acest proiect a luat naştere într-o perioadă grea din viaţa mea, 

marcată de pierderea unor persoane dragi, mari schimbări şi implicit, multe lacrimi vărsate. Într-o 

zi m-am întrebat dacă lacrimile mele de bucurie arată oare la fel ca cele de tristeţe. Şi aşa am 

început.” Proiectul se intitulează „Topografia lacrimilor” şi a durat mai mulţi ani. Fotograful a 

adunat mostre personale, dar şi de la alte persoane. 

Din punct de vedere chimic, toate lacrimile conţin aceleaşi componente esenţiale: uleiuri, 

enzime şi anticorpi, suspendate într-o soluţie salină. Proporţia acestor elemente în fiecare lacrimă 

este însă diferită, iar moleculele de sare se cristalizează în forme unice, în funcție de trăirile 

interioare care au generat acele lacrimi: de purificare, de eliberare, de bucurie, de tristețe etc.  

Mai jos, puteți observa fotografiile realizate de către autoarea acestui experiment care 

evidențiază structurarea diferită a moleculelor de apă în lacrimile umane în funcție de starea 

interioară. 

                                                                             

Lacrimi provocate de râsul copios 

http://viataverdeviu.ro/influenta-muzicii-asupra-apei/apa2/
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Lacrimi provocate de suferinţă 

 

 
 

 

Lacrimile de bucurie foarte mare 

 

http://i2.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/12.jpg
http://i0.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/31.jpg
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Lacrimi generate de nervozitate și din  frica de schimbare 

 

 

 

 

Lacrimi apărute la o reîntâlnire după foarte mulţi ani 

 

http://i2.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/82.jpg
http://i0.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/22.jpg
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Lacrimi generate de dorinţa de libertate/eliberare 

 

 

 

Lacrimi vărsate în amintirea unei persoane care a murit 

 

http://i1.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/52.jpg
http://i1.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/71.jpg
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Lacrimi apărute ca eliberare după un pericol 

 

 

Sursa foto: www.rose-lynnfisher.com 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

http://i2.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/61.jpg
http://i1.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2015/11/91.jpg
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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 „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 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare /extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 

Aplicaţie (30 minute) 

Creați un joc de rol în care personajul principal este Apa, iar personajele secundare sunt: 

Copacul, Peștele, Floarea, Grâul, Omul, Ploaia, Gheața, Melcul, Norul, Pământul. 

Realizați un minimum de texte suport pentru fiecare personaj în parte: descrierea lui în 

relație cu Apa și cu celelalte personaje; atitudini; valori ale acestor personaje. 

Insistați pe problematizare: Ce s-ar întâmpla cu creația dacă nu ar ploua un an de zile la noi 

în țară? Dar pe întreg pământul? Cât ar ajunge apa din magazine? Ce s-ar întâmpla după epuizarea 

stocurilor de apă? 

 

 

Aplicaţie (80 minute) 

Vizionați filmul documentar Apa, sau un altul la alegere, și rezumați în 20 – 30 de rânduri 

importanța apei pentru viață. Identificați modalități de aplicare a exercițiului de mai sus la clasă. 

 

 

Aplicaţie (10 minute) 

Propuneţi minim 3 exemple de probleme/situaţii problemă, prin a căror rezolvare elevii să 

conştientizeze importanţa/rolul apei pentru om în relația cu Dumnezeu. 
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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 „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 
 
 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S8 (on-line) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei apei, din perspectiva dialogului 

știință-religie 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Proprietățile apei și atotînțelepciunea lui Dumnezeu 

 Tema apei în Programa de Religie – cultul ortodox; 

 Conținuturi școlare pentru tema apei; 

 Semnificațiile apei în conținuturile școlare; 

 Modele de lucru pentru fiecare dintre semnificațiile apei în conținuturile școlare și aplicații. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți putea să identificaţi conținuturile curriculare/extracurriculare /extrașcolare 

corespunzătoare temei apei și semnificațiilor ei; 

- Veți elabora strategii/activități/itemi după modelele oferite; 

- Veţi exemplifica modalități de abordare interdisciplinară a temei apei în aplicațiile 

cerute. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Apa în conținuturile școlare; interdisciplinaritate; semnificațiile apei; modele de predare; 

strategie didactică; aplicații 
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APLICAȚII 

Aplicaţie (15 minute) 

Prezentaţi trei întrebări-problemă/situaţii-problemă pe tema apei, pe care le-au propus elevii 

dumneavoastră în cadrul orelor de religie și cum le-ați soluționat. 

 

 

Aplicaţie (15 minute) 

Propuneţi trei modalităţi prin care să-i determinaţi pe elevi să citească texte 

biblice/patristice/literare/științifice referitoare la importanța apei. 

 

 

Aplicaţie (45 minute) 

Alegeţi un conținut religios în care tema apei să o abordaţi interdisciplinar la ora de Religie. 

Concepeţi o strategie didactică pornind de la metoda „Unul stă, trei circulă” şi realizaţi materialele 

necesare desfăşurării orei, fie împreună cu profesori de alte discipline, fie utilizând cunoştinţe din 

alte domenii. 

 

 

Aplicaţie (45 minute) 

Concepeţi o activitate pe tema apei cu deschideri interdisciplinare, la care să invitaţi 

profesori de diferite specialități. Elaboraţi o strategie didactică bazată pe valorificarea diferitelor 

tipuri de inteligenţă ale elevilor şi precizaţi sarcinile de lucru. Evaluaţi impactul activităţii asupra 

elevilor, din perspectiva cunoştinţelor însuşite. 
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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 „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 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor de 

a implementa proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 
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Introducere 

 De când a existat omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Dacă ne gândim că 

prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste 

respect şi dragoste pentru natură. Pentru a fi prieteni ai naturii trebuie să avem un comportament 

ecologic, s-o ocrotim, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde ne-am afla. Ocrotind 

natura, ne ocrotim pe noi înşine. 

Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul nostru 

va fi curat, vom respira aer de calitate, nepoluat, iar lumina soarelui va fi blândă. 

 Cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, 

plante şi animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă pentru 

oameni. De aceea trebuie să-i învăţăm şi pe elevi cum pot proteja şi ocroti natura, să devină de mici 

buni ecologişti, păstrând pământul curat. 

Noţiuni teoretice (5 minute) 

Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional 

Cu toţii suntem responsabili în a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în 

procesul de protejare a naturii şi este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului faţă de 

mediu. Sentimentele şi atitudinile copiilor faţă de natură trebuie să fie de grijă şi respect, având în 

permanenţă convingerea că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii ei. De 

aceea, este necesar ca elevii să fie ajutaţi să pătrundă în tainele naturii și să vegheze la sănătatea ei. 

 Se impune, astfel, ca încă de la vârste mici, copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini 

pozitive faţă de mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi 

comportamentului ecologic, favorabile unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio-

moral. O implicare eficientă a tânărului, ce-i aduce și un grad ridicat de responsabilizare, s-ar putea 

face prin desfășurarea de proiecte ecologice extrașcolare. 
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Noţiuni teoretice (45 minute) 

Specificul şi structura proiectului ecologic extraşcolar  

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. 

Etapele proiectului extraşcolar 

Concepţie: identificarea problemei ecologice, scopului, obiectivelor, grupului ţintă, beneficiarilor şi 

resurselor necesare. 

Planificare: stabilirea activităţilor ecologice, perioadei de desfăşurare, responsabilităţilor, 

resurselor, posibilelor riscuri şi planuri alternative. 

Realizare/Implementare: realizarea activităţilor ecologice propuse, monitorizarea şi evaluarea 

ritmică a rezultatelor, rezolvarea potenţialelor probleme şi sugestii de îmbunătăţire. 

Încheiere: analiza rezultatelor, evaluarea finală, sărbătorirea. 

Structura unui model de proiect extraşcolar: 

1. Titlul: formulat clar, concis, atrăgător, descriptiv; 

2. Justificarea: identificarea şi documentarea problemei ecologice; 

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; 
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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; 

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 ecologic extraşcolar  

PROBLEMA 

Problema ecologică 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 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. 

 

Analiza problemelor,  

folosind metoda Arborele problemei. Paşi: 

 

1. Identificarea cauzelor reale şi directe ale problemei ecologice majore; 

2. Identificarea efectelor reale şi directe ale problemei; 

3. Construirea arborelui problemei scoţând în evidenţă relaţiile cauză-efect. 
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ARBORELE PROBLEMEI 

 

GRUPUL ŢINTĂ ŞI BENEFICIARII 

De regulă, grupul ţintă este determinat de problema identificată. De exemplu, poate fi constituit 

din toţi cei care prezintă riscul de a suporta consecințele unui mediu natural afectat de poluarea 

excesivă. Ei sunt beneficiarii direcţi și  indirecţi ai proiectului. 

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. 
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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.  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 7/13 
 

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 

ARBORELE OBIECTIVELOR 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

Activităţile reprezintă demersurile realizate pentru îndeplinirea obiectivelor; ele se formulează ca 

acţiuni, nu ca stări finale.  

Planul de activităţi poate fi dezvoltat sub formă tabelară: 

Activitatea Unde  Când  Resurse Cine  Responsabil Pericole  

Activitatea 1 

Procurarea 

materialelor de 

X 

Localitate 
7 zile 200 lei 

Elevul 

responsabi

l financiar 

Prof. 

coordonator 

Lipsa 

articolelor 

cerute; 

prețurile 
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igienizare mari 

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: 

Materiale sanitare și de 

igienizare 

Puieți copaci/flori 

   

Cheltuieli de deplasare: 

transport auto 
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Total    

 

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.  
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Noţiuni teoretice (10 minute) 

Model de mini-proiect implementat în comunitatea locală de către elevi 

 Vă prezentăm mai jos un model de mini-proiect implementat de elevii de la Colegiul Național 

Mihai Eminescu din Iași în cadrul Clubului IMPACT Eminescu care funcționează în această unitate 

școlară. 

. 

 

Rezumatul  proiectului  

Proiectul „Raiul lui Eminescu” are în vedere amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului verde din 

cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi. Acţiunile cuprinse în cadrul desfăşurării acestui 

proiect vizează repunerea în funcţiune a fântânii artiziene, revopsirea acesteia precum şi a gardului 

împrejmuitor, văruirea copacilor şi, de asemenea, plantarea florilor. Prin aceste schimbări, vom 

îmbunătăţi ambientul din curtea şcolii în care studiem şi vom crea o atmosferă mult mai placută 

pentru întreg colectivul Colegiului, atât părinţi şi profesori, cât şi elevi şi vizitatori. 

 

Justificarea proiectului 

 

Motivul principal pentru care dorim să implementăm acest proiect este să aducem un aer nou 

grădinei din cadrul Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, deoarece fântâna nefuncţională poate fi 

repusă în „mişcare” iar gardul şi spaţiul verde vor fi aduse la viaţă  printr-un strat proaspăt de 

vopsea şi o diversitate de flori (ex.: albăstrele, lalele, narcise, trandafiri, violete etc.). În cazul în 

care nu vom implementa acest proiect, situaţia precară a fântânii dar şi aspectul neglijat al grădinei 

vor fi neschimbate, iar puţinele plante existente deja în grădină se vor usca. Astfel, pentru a 

preveni aceste efecte nedorite dar şi pentru a spori renumele Colegiului Naţional „Mihai 

Eminescu” Iaşi, cunoscut pentru una dintre cele mai frumoase incinte din oraş (unde se îmbină 

natura cu locurile de joacă şi de recreere pentru elevi şi părinţi), dorim să  ducem la îndeplinire 

schimbarea propusă pentru şcoala noastră dar şi pentru cei ce îşi petrec timpul în curtea Colegiului, 

atât în pauzele dintre orele de curs, dar şi după terminarea programului. 

 

Numele clubului/ 

Şcoală/Localitate 

IMPACT Eminescu Iași - Colegiului Naţional „Mihai 

Eminescu” Iaşi 

Titulul proiectului „Raiul lui Eminescu” 

Perioada de  implementare 

desemnată 

27 martie - 25 aprilie 2011 

Reprezentat elev Gafincu Andreea-Mihaela 

Reprezentat profesor  Lupiş Daniela 
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Beneficiarii 

Elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi (aproximativ 1300-1400); 

Profesorii Colegiului precum şi părinţii/bunicii elevilor; 

Vizitatori/invitaţi speciali/ participanţi la anumite competiţii sau evenimente ce au loc în cadrul 

Colegiului; 

Personalul auxiliar/TESA al Colegiului (muncitorii, femeile de serviciu etc). 

 

Scopul şi obiectivele proiectului 

Scop: Reamenajarea grădinii şi a fântânii arteziene din incinta Colegiului Naţional „Mihai 

Eminescu” Iaşi. 

Obiective: 

1. Repunerea în funcţiune, de către cei 15 elevi și personalul TESA, a fântânii arteziene, în 

decursul unei săptămâni; 

2. Plantarea de flori şi puieţi de arbuşti, de către elevii, membrii IMPACT, și alți elevi ai 

Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, timp de 10 zile; 

3. Vopsirea gardului împrejmuitor (300 metri pătrați) de către 10 echipe de lucru formate din 

elevi, membri IMPACT, și alți elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, pe 

parcursul a 10 zile. 

 

Activităţile desfăşurate  

A1: Curăţarea terenului şi a grădinii (planificată pentru perioada 15 – 17 aprilie 2011); 

A2: Contactarea personalului TESA şi stabilirea unui calendar comun de acțiune. 

A3: Curăţarea fântânii şi vopsirea ei; 

A4: Cumpărarea arbuștilor, răsadurilor și vopselelor; 

A5: Plantarea arbuştilor şi răsădirea florilor în curtea Colegiului; 

A6: Văruirea copacilor; 

A7: Formarea a 10 echipe de lucru (membri IMPACT şi alți elevi ai Colegiului) în vederea vopsirii 

gardului împrejmuitor; 

A8: Sectorizarea ariei de lucru pentru cele 10 echipe; 

A9: Desfăşurarea activitătii de vopsire a gardului. 

 

Parteneri,  sponsori & donatori 

Partenerii proiectului: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (forţa de muncă: muncitorii care ne vor 

ajuta la repararea şi curăţarea fântânii); 

Sponsori sau donatori: Elevii Colegiului precum şi membrii clubului IMPACT Eminescu (care vor 

contribui cu bani, unelte folosite pentru desfăşurarea activităţilor şi finalizarea proiectului; ex.: 

lopeţi, greble, puieţii  şi florile care vor fi achiziţionate). 

 

Promovare şi vizibilitate proiect 

Deoarece amplasarea este într-un loc populat atât de elevi cât şi de părinţi şi profesori , suntem 

siguri că toţi vor observa schimbarea vizibila a grădinei. Totodata, pentru a face cunoscută această 

îmbunătăţire, vom anunţa comunităţile de elevi prin intermediul reţelelor de socializare (Facebook, 

Twitter, MySpace.com, Blogspot.com). 
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Buget și sustenabilitate financiară 

500 lei de la Fundaţia Noi Orizonturi pentru achiziţionarea seminţelor de flori şi a plantelor ce vor 

împodobi grădina, pentru var şi vopsea; 

300 lei din donaţii pentru repunerea în funcţiune a fântânii arteziene. 

Banii obţinuți vor fi folosiţi astfel: 

-vopsea+diluant (6 cutii): 130 lei; 

-var pentru copaci: 10-20 lei; 

- 5 copăcei: 90 lei; 

- bulbi de flori: 200 lei; 

-obiecte de grădină şi ornamente: 100 lei; 

-transportul materialelor: 20 lei. 

*Cheltuielile neprevăzute (ce pot apărea la repararea fântânii) vor fi acoperite cu restul banilor 

strânşi din donaţii. 

 

Provocări ale proiectului  

Cel mai greu în implementarea acestui proiect a fost să ne „punem de acord” cu vremea, care a fost 

extrem de nefavorabilă pentru ceea ce ne-am propus să facem, și de care am depins în totalitate. 

Din această cauză am avut mici probleme și cu mobilizarea, capriciile vremii, vacanța și tezele 

elevilor, determinandu-ne să amânăm mereu momentul punerii în aplicare a proiectului. Soluțiile 

găsite pentru depășirea acestor piedici au constat în întâlnirile repetate și implementarea eșalonată a 

câte unei părți din proiect, care, în cele din urmă, a putut fi finalizat cu bine. 

 

Mărturii  

De aproape 2 ani de când sunt membră a acestui club,  proiectul amenajării gradiniței curții 

interioare a liceului este primul ce reprezintă natura. Până acum am experimentat latura umană a 

vieții, dar era timpul să ținem cont și de latura naturală, deoarece natura este ceva indispensabil, de 

aceea trebuie să o protejăm si să facem demersuri în a-i oferi posibilitatea de a se reface în urma 

consumării resurselor ei. Acest proiect ne-a impus anumite aspecte precum: lucrul în echipă, 

răbdarea pentru săvârșirea corectă a lucrurilor, îngrijirea spațiului ce a fost plantat cu semințe și 

copăcei. Este ceva nou, a necesitat mai mult efort fizic, în comparație cu celelalte proiecte, dar 

finalul a fost satisfăcător din punct de vedere estetic, de aceea mă consider foarte mulțumită de 

rezultat și sper ca în anul ce urmează acea grădiniță să fie o priveliște încântătoare datorită 

ajutorului nostru, a echipei elevilor IMPACT EMINESCU. 

Covrig Ramona, elev membru IMPACT EMINESCU 

 

Acest proiect a fost pentru mine un început, o experiență  în care am aflat ce înseamnă, în 

adevăratul sens al cuvântului, munca în echipă. Consider că este absolut necesar, atât pentru natură,  

cât și pentru noi să plantăm flori și copaci, pentru că natura este viața noastră.  

Mădălina Ciobanu, elev membru IMPACT EMINESCU 
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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 „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 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor de 

a implementa proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

Aplicaţia 1 (25 minute) 

Argumentați în 15 – 20 rânduri cum ar putea contribui la dezvoltarea dumneavoastră 

profesională organizarea şi implementarea de către elevi de proiecte ecologice extraşcolare? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

 

Aplicaţia 2 (25 minute) 

Argumentați cum ar contribui la la dezvoltarea personală a elevilor organizarea şi 

implementarea de către ei a unor proiecte ecologice extraşcolare? 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

 

  Aplicaţia 3 (20 minute) 

Exemplificați trei modalități de motivare a tinerilor de a se implica în proiecte ecologice.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

  Aplicaţia 4 (50 minute) 

 Identificați diferențele dintre: scop și obiective; beneficiari direcți și indirecți; obiective și 

activități. Exemplificați deosebirile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T2_U3_S3 (OL2 - 7) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor de 

a implementa proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

 

Aplicaţia 1 (120 minute) 

Realizați un proiect extraşcolar ecologic pe baza structurii de mai sus, pe care să-l 

implementați împreună cu elevii, plecând de la îndeplinirea următoarelor sarcini: 

S1. Identificaţi şi formulaţi corect două probleme ecologice specifice din comunitate. 

S2. Realizaţi Arborele problemei pentru o problemă ecologică identificată. 

S3. Formulaţi corect un scop şi trei obiective pentru un proiect ecologic extraşcolar. 

S4. Transformaţi Arborele problemei în Arborele obiectivelor pentru problema ecologică 

identificată. 

S5. Realizaţi planul de activităţi (Diagrama Gantt) pentru îndeplinirea a două obiective din 

cele formulate. 

S6. Identificaţi toate resursele de care aveţi nevoie pentru desfăşurarea activităţilor. 

S7. Realizaţi o strategie de monitorizare şi evaluare a proiectului. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor de 

a implementa proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 
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APLICAŢII 

 

 

Denumirea activităţii: – Consiliul plantelor şi al animalelor. Miniproiect ecologic  

Durata: 80 min.  

25 min (etapa pregătitoare) + 45 min (desfăşurarea propriu-zisă) + 10 min. concluzii 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii şi modele  

Descriere: 

În această activitate, elevii vor pregăti de acasă informatii referitoare la un animal sau o plantă şi 

vor medita asupra amenintărilor la care este supus / supusă din perspectiva distrugerii mediului 

înconjurător, vor propune şi dezbate moţiuni. 

Rationament:  

Elevii vor conştientiza amenintările la adresa mediului şi vietii şi vor fi mai responsabili faţă de  

mediu – creaţie divină 

 

1. Etapa de pregătire (25 min) 

Profesorul prezintă elevilor activitatea (denumire şi mod de desfăşurare), distribuie prin tragere la 

sorţi a unui bileţel ce include numele unui animal sau al unei plantă (pe cale de dispariţie sau nu). 

Indică elevilor sarcina de lucru (pentru acasă) – să creeze o etichetă ce include denumirea creaturii, 

o imagine a ei şi unde trăieşte (etichetă pe care o vor avea lipită de ei ca un ecuson de dimensiuni 

mai mari) întocmească o listă de ameninţări ce ar pune în pericol respectiva creatură şi de remedii. 

Profesorul prezintă modul în care elevii vor prezenta aceste ameninţări, respectiv fiecare îşi va 

prezenta creatura şi la ce ameninţări este supusă într-un Consiliu al Plantelor şi Animalelor. In etapa 

pregătitoare, profesorul solicită elevilor să aleagă 5 membrii ai Consiliului şi preşedintele acestuia. 

Membrii Consiliului vor prelua şi comunica deciziile finale.  

Ar fi de dorit ca o echipă de 3 elevi să întocmească şi un afiş al activităţii (titlul, locul de 

desfăşurare şi ordinea de zi). 

2. Desfăşurarea propriu-zisă (45 min) 

Clasa este aranjată pentru această activitate astfel încât membrii Consiliului să stea faţă în faţă cu 

“Adunarea”. Fiecare elev îşi prezintă creatura (nume, unde trăieşte şi la ce ameninţări este supusă). 

http://www.predareareligiei.ro/
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Preşedintele Consiliului va solicita Adunării propuneri pentru a remedia situaţiile prezentate. Elevii 

le vor face - fie prin comunicarea lor în scris, pe bileţele, fie prin viu grai, după ridicarea mâinii şi 

darea de cuvânt de către Preşedinte. Propunerile sunt dezbătute şi votate de către elevii din 

Adunare. 

Memebrii Consiliului discută moţiunile propuse şi întocmeşte o listă pe care o prezintă Adunării 

(eventual în timpul discuţiilor profesor – clasă, etapa a treia)  

3. Discuţii în urma activităţii şi concluzii (10 min) 

Profesorul solicită elevilor să mediteze şi să răspundă la o serie de întrebări (ex. Cum s-au simţit în 

postura acelei creaturi?, Privesc acum lucrurile din altă perspectivă? A fost activitatea utilă? Care 

cred ei că a fost scopul activităţii?). De asemenea, profesorul va concluziona, referindu-se la 

responsabilitatea omului faţă de creaţie, la sacralitatea ei etc. 

 

 

Denumirea activitătii: Joc de rol – protejăm animalele 

 

Durata: 40 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Abilităţi: discuţie, identificare, relaţii  

Descriere: 

În această activitate, elevii vor dezbate chestiuni legate de stilul de viaţă contemporan (creşterea 

animalelor exotice, animale traficate). 

Rationament:  
Elevii vor conştientiza ameninţările la adresa vietii şi vor fi mai responsabili faţă de creaţia divină 

 

1. Lucru în echipă (10 min) 

Profesorul solicită elevilor să lucreze în echipe şi să discute următoarele exemple de produse 

obţinute din animalele traficate:  

 Geantă din piele de crocodil  

 Scaun din picior de fildeş  

 Blană de tigru alb 

 Haină din blană de nurcă  

 Bijuterii din fildeş 

 Papagali ca păsări de companie  

 Carne de vânat  

Raportorul fiecărei grupe prezintă argumentele grupei din care face parte. 

http://www.predareareligiei.ro/
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2. Joc de rol: Exploatarea animalelor sălbatice (30 min.) 

 

Profesorul solicită elevilor să lucreze în echipe şi formează 4 echipe (prin folosirea numerelor de la 

1 la 4) cu cei care au acelaşi număr şi vor primi acelaşi rol – distribuit de profesor pe cartonaşe 

fiecărei grupe. Elevii lucrează împreună discutând argumentele şi rolurile înainte de a incepe jocul. 

Fiecare echipă îşi alege reprezentantul pentru a juca rolul pe care îl prezintă celorlalte grupe, citind 

prezentarea de pe cartonaşul primit.  

 

FISE DE LUCRU 

 

Rolul A — CRESCĂTORUL DE ANIMALE 

 

Creşti diverse animale ecologice destinate vânzării. Eşti ecologist şi eşti interesat de 

supravieţuirea animalelor din mediul lor natural, dar îţi faci planuri să măreşti numărul de 

animale exotice destinate vânzării.  

 

 

 

Rolul B — CONSUMATOR  

 

Consideri că fermele de animale sălbatice reprezintă cea mai bună soluţie pentru conservarea 

speciilor ameninţate. In opinia ta, astfel de ferme ar putea preveni traficul de animale 

sălbatice. Îţi plac obiectele obţinute din animale sălbatice.  

 

 

Rolul C — ECOLOGIST  

 

Eşti împotriva fermelor de animale sălbatice şi apărător al drepturilor lor. Acestea vor 

distruge viaţa sălbatică. Crezi că cei care au ferme de animale sălbatice ar trebui să fie închişi  

 

 

Rolul D —ANIMAL EXOTIC  

 

Trăieşti zi de zi coşmarul şi teama că tu şi familia ta veţi fi prinşi de braconieri. Ai auzit 

multe despre ceea ce se întâmplă cu animelele prinse.  

 

 

3. Concluzii şi evaluare  

Profesorul va evalua prin calificative (BINE, FOARTE BINE, EXCELENT) modul de implicare a  

elevilor în activite, argumentele aduse şi va concluziona asupra responsabilităţii umane în contextul 

creaţiei divine.  

Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional; 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar;  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic; 

 Elaborarea de proiecte ecologice. 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor în  

implementarea proiectelor ecologice la nivelul comunității; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

                                                                                                  

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 
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APLICAȚII 

Aplicația 1 - 30 de minute  

1. Formulați un scop și două obiective SMART pentru următoarea problemă : ”Străzile din orașul 

nostru sunt pline de gunoaie”. 

2. Pentru fiecare obiectiv formulați câte 2 activități. 

3. Descrieți pentru fiecare activitate câte un indicator (adică  modalitatea prin care putem fi siguri că 

activitatea respectivă a fost realizată). 

Exemplu 

Activitate: Împădurirea unei zone aflate în apropierea școlii noastre. 

Indicator: 100 de copaci plantați în apropierea școlii noastre. 

(Stoica Silvia Roxana) 

 

Aplicația 2 - 60 de minute  

1. Identificați un conținut din programa de Religie pe care ați putea să îl corelați cu importanța 

protejării mediului înconjurător. 

2. Descrieți o metodă prin care ați putea prezenta elevilor dvs. modul în care se poate realiza un 

mini-proiect ecologic de către întreaga clasă, corelat cu predarea acelui conținut. 

3. Descrieți o modalitate prin care ați putea implica elevii în construirea acestui proiect. 

(Stoica Silvia Roxana) 

 

 

Aplicația 3 - 20 de minute  

Propuneți pe scurt o modalitate de predare a unei ore de Religie în care puteți identifica preocuparea 

elevilor unei clase referitoare la importanța protejării mediului înconjurător. 

    

Aplicația 4 - 10 minute  

Vă rugăm să descrieți care etapă/etape incluse în realizarea unui mini-proiect extrașcolar vi se par 

cea/cele mai dificil de realizat împreună cu elevii dvs. Dar cele mai facile?  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S3 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către elevi, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(60 minute teorie, 120 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Responsabilizarea profesorilor de a crea un mediu ecologic educaţional; 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar;  

 Modele de proiecte extrașcolare implementate de elevi în scop ecologic; 

 Elaborarea de proiecte ecologice. 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării elevilor în  

implementarea proiectelor ecologice la nivelul comunității; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

                                                                                                  

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea tinerilor 

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

 

APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - 15 minute  

Identificați și descrieți cinci argumente pe care le puteți prezenta unei clase de elevi privitor la 

implicarea lor în protejarea planetei și a întregii Creații a lui Dumnezeu. 

 

Aplicația 2 - 45 de minute  

Descrieți o modalitate prin care puteți iniția un proiect extrașcolar ecologic în cadrul școlii în care 

predați: cum ați aborda necesitatea realizării unui astfel de proiect, ce argumente ați aduce în 

favoarea realizării proiectului, ce metode ați folosi pentru a implica cât mai mulți participanți, căror 

persoane sau grupuri de persoane v-ați adresa la nivelul școlii. 

 

Aplicație 3 - 15 minute 

Propuneți o modalitate prin care în timpul unei ore de Religie să identificați opinia elevilor despre 

mediu înconjurător și felul în care ei cred că acesta este protejat de oameni. 

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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Introducere 

Concepţia despre Creaţie şi raţionalitatea acesteia, rezumată de Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii răsăritene, se 

fundamentează pe adevărurile scripturistice revelate şi pe dogmele formulate de Biserică şi explicitate într-o manieră 

duhovnicească. Dumnezeu creează lumea de la început printr-o conlucrare între persoanele Sfintei Treimi. Astfel, 

potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi, lumea nu este o apariţie întâmplătoare, nici rezultatul autoconstrucţiei 

materiei. Începutul lumii este pus în legătură cu Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu, Raţiunea divină, pentru că numai 

Cuvântul, implicând în El voinţa şi gândirea, poate face să înceapă ceva nou cu adevărat”. În acest sens, putem vorbi 

despre o autentică teologie a lumii sau a creaţiei.
1
  

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 

A avea o minte luminată de raţiune este virtutea cea mai mare şi înţelepciunea este a grăi adevărul şi a lucra 

conform naturii ascultând de glasul ei. (Heraclit din Efes) 

 

Împrumutaţi din teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, termenii de 

raţiune şi raţionalitate evocă noţiuni separate semantic, dar pe care Părintele 

Stăniloae le unifică. În opera lui vorbeşte despre trei tipuri de raţiuni, dar face o 

distincţie clară între raţiune şi raţionalitate. Astfel, aminteşte despre trei clase în 

unitatea raţiunii („lumea a fost adusă la existenţă ca un întreg armonios, susţinut 

astfel de o raţionalitate unitară, care uneşte în ea raţiunile tuturor părţilor 

componente”
2
) şi anume: Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea 

creaţiei.  

Raţiunea divină, care nu este în continuitate de substanţă cu nici o altă raţiune, este diferită ca natură, în 

sensul că este de la Sine („numai Dumnezeu există de la Sine şi prin Sine”
3
), necreată, dar existând deodată în Ipostasul 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Într-o definiţie sintetică, Părintele Stăniloae, spune că raţiunile divine sunt 

„gânduri ale lui Dumnezeu” inteligibile, inexprimabile, inefabile, conform cărora aduce făpturile la existenţă prin 

hotărârea voinţei Sale. Drept urmare, raţiunile nu sunt existenţe, ci gânduri ale lui Dumnezeu, după care sunt create 

făpturile, din care unele sunt persoane de adâncimi indefinite, iar prin creaţie se trece de la planul gândirii la planul 

ontologic, de la planul făpturilor gândite la planul existenţei lor prin voinţa lui Dumnezeu.
4
 

Raţiunile divine nu sunt coeterne cu Dumnezeu, dar sunt totuşi veşnice, de o veşnicie relativă, actualizată într-

un moment bine definit. Ele nu sunt identice cu fiinţa divină, nu se confundă cu aceasta, ci sunt expresia lucrării ei 

                                                 
1 Adrian Lemeni (coord.), diac. Sorin Mihalache, pr. Răzvan Ionescu, pr. Cristinel Ioja, (2014), Apologetica ortodoxă. Dialogul cu ştiinţele 

contemporane (vol. II), Basilica, Bucureşti, p. 114. 
2 Pr. Conf. Dr. Ioan C. Teşu, (2003), Lumea, rugăciunea şi asceza în teologia Părintelui Stăniloae, Editura Trinitas, Iaşi, p. 42. 
3 Idem, (2001), Virtuţile creştine, cărări spre fericirea veşnică, Editura Trinitas, Iaşi, p. 53. 
4 Idem, (2003), pp. 43-44. 
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iubitoare faţă de lume şi faţă de om, a voinţei sale creatoare şi proniatoare. Aceste raţiuni divine, după cum mărturisesc 

Părinţii Bisericii, se actualizează devenind raţiuni ale lucrurilor, prin creaţie sau prin aducerea realităţii respective la 

existenţă.
5
  

Raţiunea umană este o raţiune creată, după cum se spune în Teologia 

Dogmatică Ortodoxă: „Dumnezeu aduce la existenţă un alt sine, dar la nivel creat”
6
 

ceea ce înseamnă că vorbim de un altul, de o persoană sau de un alt eu, după chipul 

raţiunii divine sau după „modelul Raţiunii dumnezeieşti, ea putând fi transpusă prin 

cuvintele ce materializează dialogul interuman. Cuvântul dumnezeiesc nu trebuie 

confundat cu cuvintele oamenilor, precum raţiunea dumnezeiască nu trebuie 

identificată cu raţiunea umană. Între ele există o corespondenţă, în planul necreat 

urmărindu-se o imitare a modelului de vieţuire intratreimică, dar păstrându-se 

distincţiile”
7
.  

Raţionalitatea creaţiei, aşa cum se exprimă tot Părintele Stăniloae, este un mesaj adresat omului din partea 

unei Conştiinţe supreme creatoare şi, în acelaşi timp, posibilitatea unui răspuns al omului faţă de Raţiunea Supremă. 

Raţionalitatea creaţiei oferă cadrul unor raţiuni multiple: „Creaţia este cuvântul multiplu al cuvântului dumnezeiesc”
8
, 

iar în Teologia Dogmatică Ortodoxă spune: „raţionalitatea lumii este pentru om şi culminează în om; nu omul este 

pentru raţionalitatea lumii. O persoană s-a gândit la persoana omului când a creat lumea. Dar aşa cum cunoaşterea 

lucrurilor progresează şi se nuanţează, aşa progresează şi limbajul în bogăţie şi nuanţă. E un progres înspre infinitatea 

Cuvântului dumnezeiesc în care se cuprind nediferenţiat rădăcinile infinite ale lucrurilor sau sensurile lor”
9
  

Științele naturii, prin diversele lor ramuri, au evidențiat în ultimele secole forme simetrice și diverse tipare 

ordonate în fenomenele naturii. Ciclicitatea anotimpurilor, variatele structuri ale fulgului de nea sau aspectul circular al 

craterelor sunt câteva dintre multele exemple pe care le avem la îndemână. Formele aștrilor și planetelor, configurațiile 

multor galaxii, traiectoriile planetelor în jurul stelelor scot ușor în evidență ordinea existentă în univers. Datele 

cercetărilor fizicii din ultimele secole, în special cele din secolul trecut, au evidențiat faptul că aceste tipare ordonate, 

ușor observabile cu ochiul liber, nu sunt întâmplătoare. Observații și cercetări minuțioase au permis ca numeroase 

fenomene fizice care se petrec în lumea înconjurătoare, în microcosmos și în univers să primească descrieri matematice 

care descriu, până în detalii foarte fine, comportarea propriu-zisă a naturii.  

Descrierile matematice nu s-au dovedit însă utile doar în cuprinderea simbolică (codificarea) fenomenelor 

fizice. Lumea vie, cuprinzând aici spectrul larg al organismelor unicelulare, al plantelor, insectelor și animalelor, 

prezintă diverse simetrii și sunt caracterizate de foarte multe tipare ordonate și simetrii. Explorarea lumii, dezvoltată tot 

mai mult în ultimele decenii, s-a făcut pe seama regularităților existente în diverse locuri din natură, la nivelul 

dimensiunilor mici – în microcosmos, la scară naturală, în lumea sesizată de simțurile noastre, dar și în întreg universul 

observabil. 

                                                 
5 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, (1957), Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în revista „Studii Teologice”, anul VII, nr. 7-8, 

1957, p. 438. 
6 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, (2003), Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediţia a III-a, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, pp. 360-361. 
7 Adrian Lemeni, (2004), Sensul eshatologic al creaţiei, Editura Asab, Bucureşti, p. 183. 
8 Pr. Dumitru Stăniloae, (1986), Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, p. 128. 
9 Idem, (2003), p. 366. 
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În înțelegerea teologiei creștine-ortodoxe, lumea prezintă toate aceste regularități întrucât ea a fost creată prin 

Cuvântul lui Dumnezeu. Semnificativ este faptul că logos, considerat intraductibil, a primit totuși drept corespundent în 

limba latină ratio, care se poate traduce prin măsură. Lumea creată prezintă toate aceste aspecte de proporționalitate, de 

măsură adecvată, întrucât este creată prin Cuvântul lui Dumnezeu și pentru El. Mai mult decât atât, întrucât Cuvântul lui 

Dumnezeu exprimă și descoperă pe Dumnezeu Tatăl, se înțelege faptul că întreaga Creație, Operă a lui Dumnezeu 

făurită prin Cuvântul, exprimă voia lui Dumnezeu. Lumea este așadar o cuvântare pe care Dumnezeu o adresează 

omului.  

Toate aceste considerații cu privire la frumusețile Creației – simetriile, tiparele ordonate, armoniile existente în 

lumea înconjurătoare – arată considerația deosebită pe care creștinismul, gândirea răsăriteană o are pentru aceste 

conținuturi care se află, deopotrivă, și în atenția explorărilor științifice. Încât, în orice lege, în fiecare dintre descrierile 

științifice pe care explorarea omenească le reușește cu privire la un 

anumit fenomen existent în natură, reflecția teologică vede o parte din 

dovezile faptului că universul nu este creat oricum, ci într-o anumită 

rânduială, într-o ordine complexă ce permite tuturor subsistemelor și 

vietăților să existe și să se miște în cuprinsul lumii. Și, mai mult decât 

atât, reflecția teologică conferă o semnificație de ordin spiritual tuturor faptelor de știință, întrucât în ele se verifică 

faptul că lumea posedă forme de ordine pe care omul este capabil să le sesizeze și să le descrie cu ajutorul minții lui, 

utilizând instrumente matematice.  

În ordinea lumii, situată la toate etajele ei, micro-cosmos, macro-cosmos și la scară naturală, în planul fizic sau 

în lumea vie pe de o parte, și în capacitatea omului de a sesiza și descrie această ordine, până la detaliu, se întrevede, în 

reflecția teologică, faptul că lumea este pentru om şi el o poate înţelege prin intermediul inteligenței logico-matematice 

Aşadar, lumea este dată omului ca o carte în care el poate lectura raționalitatea lumii, din care să înțeleagă faptul că ea 

are un Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiind universul şi legile sale, omul 

se va studia pe sine şi, studiindu-se pe 

sine, va studia universul. 

P.D. Ouspensky 
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Noțiuni teoretice (15 minute) 

Valorizarea inteligenţei logic-matematice în predarea Religiei 

 

Inteligența logico-matematică, privită ca formă a inteligenței, vine în continuarea naturală a raționalității. Așa 

cum există raționalitate în toată Creația, și omul ca parte a ei beneficiază de rațiune. Howard Gardner a identificat 

inteligenţa logico-matematică în lucrarea lui de bază, Frames of mind, şi a punctat mai clar specificul ei în Intelligence 

reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century, unde afirmă că acest tip de inteligenţă „implică capacitatea de a 

analiza logic probleme, de a efectua operaţii matematice şi a investiga ştiinţific diferite aspecte, fenomene” (1999, pag. 

42). 

Această inteligenţă este considerată de Gardner, alături de cea verbală, ca fiind cea mai des întâlnită în studiile 

de specialitate, iar uneori se pare că este în mod eronat considerată ca fiind singurul tip de inteligenţă valorizat de 

anumite sisteme educaţionale. Inteligenţa logică este importantă, operaţiile de bază ale gândirii cum ar fi analiza, 

sinteza, abstractizarea fiind impregnate într-o mare măsură de această componentă. Copilul se dezvoltă folosind-o din 

plin şi toţi părinţii îşi amintesc seriile întrebărilor „De ce?” auzite începând cu vârsta de 2 ani până la cea de 5 ani. De 

fapt aceste întrebări continuă mai mult sau mai puţin voalat de-a lungul întregii vieţi, însă apariţia celorlalte tipuri de 

inteligenţă, în special cea interpersonală, mediază în mod fericit formele de manifestare externă, contribuind astfel la o 

mai bună adaptare şi integrare socială şi de ce nu la o delicateţe vis-à-vis de capacitatea de toleranţă la frustrare a 

părinţilor şi educatorilor, toleranţă la şirul de „De ce”-uri interminabile uneori.  

Unii dintre copii demonstrează reale înclinații spre 

manipularea mentală a relațiilor abstracte. Aceștia ne 

uimesc prin capacitatea lor de a opera cu noțiuni abstracte. 

Când spunem noțiuni abstracte nu ne gândim automat doar 

la matematică, ci și la alte aspecte noționale. De exemplu, în 

realizarea unei prăjituri, operarea cantităților optime de 

ingredient este o aplicație a acestei inteligențe. Atunci când 

copiii amestecă plastilina sau culorile la desen pentru a 

realiza nuanțe noi, nuanțe ce reușesc să fie reproduse la cerere, este tot o demonstrare a aceastei capacități. Învățarea 

sistemului notelor muzicale, citirea și cântarea partiturilor face apel la aceleași mecanisme și structuri cognitive ale 

gândirii, doar că aplicarea lor este diferită. Atunci când această abilitate este educată și cultivată sistematic, 

performanțele la care se ajunge sunt deosebite, și aici este cazul șahiștilor ce pot juca partide de șah exclusiv mental, a 

compozitorilor ce compun mental până la găsirea unui suport fizic pe care sa scrie notele. În cazul disciplinei Religie, 

cunoașterea sărbatorilor din calendar, identificarea praznicelor împărătești și deosebirea lor de celelalte sărbători sunt 

tot atâtea aplicații.  

Ora de religie poate valorifica sensibilitatea copiilor pentru ordinea și frumusețea lumii, înclinația lor pentru 

matematică, pentru proporții și numere, pentru simetrii și pentru alte tipuri de ordine întrucât teologia propune un sens 

care leagă aceste evidențe ale lumii fenomenale de om și de devenirea lui spirituală. Drumul este cel indicat de reflecția 

filocalică, anume de la sensibil la inteligibil. Dacă explorarea științifică desprinde tiparele de ordine, armonie și 
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frumusețe din lumea înconjurătoare, reflecția teologică sugerează faptul că omul este dator să pornească, de la aceste 

dovezi, în drumul propriei sale înfrumusețări spirituale, prin exersarea gestului contemplativ, prin uimire și doxologie.  

Copiii care au inteligență logico-matematică au un dar minunat prin care pot înțelege și sesiza cu mai multă 

ușurință formele ordonate și tiparele de simetrie din lumea înconjurătoare și pot experia mai bine modul în care 

raționamentul matematic se pliază pe realitatea fizică. În felul acesta, acumulând date despre ordinea fenomenelor lumii 

înconjurătoare, ei pot spori în înțelegerea cuprinzătoare asupra lumii, ceea ce poate naște mai ușor curiozitate, dorința 

unei înțelegeri mai profunde și sentimentul uimirii, care pot fi un excelent preambul pentru preocupările pentru 

dobândirea unei perspective spirituale. 

Copiii pot deprinde la ora de Religie să confere sensuri mai cuprinzătoare frumuseților lumii, sensuri capabile 

să lege frumusețile universului de conduita morală de viață, de raporturile armonioase ale omului cu semenii lui și cu 

lumea. 

Stimularea inteligenței adecvate poate duce la fenomene de potențare pozitivă a confortului emoţional trăit de 

copii, dar şi la creşterea randamentului profesional (Armstrong 2009). Copiii care sunt înzestraţi cu inteligenţă 

matematică se reamrcă prin faptul că: 

- Manifestă interes și adresează întrebări la orele de științe sau când sunt oferite explicații logic-cauzale ale unor 

diverse fenomene, sau diverse procese; 

- Arată o ușurință în lucrul cu numere și alte concepte matematice; 

- Sunt foarte curioși în general; 

- Devin pasionați de „butonarea” dispozitivelor IT, computer, tabletă, smartphone; 

- Le place să joace jocuri de strategie cum ar fi Monopolly, Catan etc.; 

- Caută explicații logice când se confruntă cu aspecte necunoscute în relația cu alți copii ; 

- Manifestă interes în ordonarea lucrurilor în categorii, ierarhizări,  

- Le place să organizeze diferite experimente pentru a vedea cum funcţionează lucrurile . 

Pentru a putea educa şi încuraja inteligenţa logico-matematică vă sugerăm în continuare câteva tipuri de activităţi în 

urma cărora elevii d-voastră să îşi poată antrena mai uşor această component cognitivă 

1.  Pentru a stimula capacitatea de operare cu numere vă sugerăm ca în cadrul lecţiilor de Religie să le adresaţi 

elevilor diverse provocări în privinţa estimării unor numere sau cantităţi. Armstrong (2014), argumentează că folosirea 

activităţilor de estimare contribuie foarte mult la încurajarea unei alerte mentale ce stimulează pe termen lung gândirea 

fluidă, capacitatea de discriminare şi concentrarea atenţiei. De exemplu cadrul didactic le va cere copiilor să estimeze 

câte cuvinte sunt într-un anumit paragraf. Estimarea iniţială se va baza pe lungimea acestui text şi fiecare copil va avea 

o estimare. După ce fiecare îşi notează în caiet numărul respectiv, se va proceda la numărarea efectivă a cuvintelor şi se 

va stabili exact numărul. Dincolo de aspectul cognitiv solicitat, aspectul aparent ludic al acestui tip de activitate este 

evident, copiii fiind stimulaţi şi antrenaţi în acest fel. Este bine ca în virtutea principiului pedagogic al individualizării 

conţinutului educativ la elev, să remarcaţi şi încurajaţi verbal o paletă cât mai mare de elevi. Poate unii nu au dezvoltată 

inteligenţa logică în mod nativ, însă fac progrese de la o oră la alta şi aceste progrese sunt importante. Nu-i uitaţi şi pe 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 7/8 
 

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 

cei performanţi, pentru ei puteţi avea sarcini mai dezvoltate, gen număr de verbe la participiu, totalul aritmetic al anilor 

menţionaţi în text, număr de personaje, de semne de punctuaţie, în text etc. 

2. O altă componentă structurală a acestei inteligenţe este capacitatea de a lucra cu relaţii logice şi unităţi cu 

sens. Copiii pot fi încurajaţi să facă un plan de idei al lecţiei, să aranjeze în ordine logică imagini ce reprezintă un 

anumit eveniment prezentat la oră. De asemenea în lecţiile ce implică parabole sau învăţături se poate pune accent pe 

găsirea firului logic al evenimentelor. Se mai poate cere de asemenea ca elevii să găsească pe internet anumite 

informaţii istorice ce îi ajută să înţeleagă contextul anumitor episoade din Vechiul şi Noul Testament. De exemplu la 

lecţia Naşterii Domnului, se pot cere ca temă a se căuta informaţii despre ce înseamnă recensământ al populației, care 

era populaţia estimată a Israelului, ce alte recensăminte au mai făcut romanii, ce animale de povară în afară de asini se 

foloseau pe atunci, se poate cere să se deseneze pe tablă o diagrama a principalelor 3-5 oraşe între care s-a realizat 

mutarea populaţiei pentru recensământ (se pot trece numărul de kilometri parcurşi de Fecioara Maria ) etc. se poate face 

o diagramă a timpului cu ce înseamnă ordine cronologică a unui recensământ în perioada actuală. Se pot compara 

duratele  de timp în cele două cazuri. De asemenea se pot compara implicațiile financiare ale cetăţenilor în cele două 

situaţii, cât îl costa pe un om simplu să fie recenzat atunci şi acum. Şi exemplele de aplicare pot continua. 

 

Stiaţi că ? 

În definirea şi izolarea tipurilor de inteligenţă Gardner a studiat şi situaţii particulare cum ar fi tulburările din 

spectrul autist, mai precis cazul persoanelor ce manifestă sindromul savantului. Ne referim aici la Kim Peek, 

adevăratul personaj ce a stat la baza filmului „Rain Man” cu Dustin Hoffman şi Tom Cruise. Kim Peek avea o 

capacitate matematică uimitoare fiind capabil să identifice date şi locuri din toate manuale şi cărţile lecturate, putea 

identifica cu precizie şi aproape instantaneu, în ce zi a săptămânii era o anumită dată calendaristică. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație (40 minute) 

 

Identificaţi în programa de Religie conţinuturi la care puteţi valorifica cele trei concepte:  

- raţiunea divină,  

- raţiunea umană şi  

- raţionalitatea Creaţiei.  

 

Descrieţi demersul didactic pentru fiecare din aceste conținuturi (câte 10 minute fiecare temă) 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicație (20 minute) 

 

Pornind de la aplicaţiile model sugerate, propuneţi pentru minim două conţinuturi din programa 

didactică aplicaţii care să valorifice inteligenţa logico-matematică a elevilor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T3_U1_S3 (OL2 - 8) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare 

a disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației  

(10 min) 

 Definiți pe scurt, termenii: Raționalitate divină = Raționalitatea umană  

 

Există asemănări între ei? Dar deosebiri? 

 

 

Aplicația 2 -  Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei  

(20 min) 

 

În Antichitatea greacă, Pitagora a întemeiat o teorie care se baza pe ideea că numerele reprezintă 

esența lucrurilor, că universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi 

numerice. Astfel, numerele au un rol în explicațiile de tip cosmogonic, mai ales prin configurarea 

unui sistem ceresc cuprinzând 10 planete - căci 10 era numărul perfect pentru pitagoreici. 

Totodată ei spuneau că cele 10 sfere emit sunete armonice, imperceptibile, dar care se integrează 

într-un tot, care este universul. Sufletul - distinct de trup - este o expresie a armoniei celor 10 

facultăți care-l compun, exprimabilă și ea numeric.  

 Ideea de inteligibilitate a universului este veche, atât în structura, cât și în dinamica sa. Ea 

se regăsește oricând în diferitele epoci istorice, iar ideea raționalității universului există și în 

creștinism. 

 Completați tabelul: 

numerele   recurența lor în Sfânta 

Scriptură 

semnificație 

3   

5   

7   

9   

12   

\ 



Aplicatie 2.  

Un tip de aplicație din perspectivă integrată și care valorifică și inteligența logico-matematică 

este cea referitoare la combaterea unor false argumentări, cu substrat dogmatic, de genul: 

 

  Dumnezeu este fiinţă.  

  Fiinţa nu este [numaidecât] Dumnezeu.  

 Deci: Dumnezeu nu este [numaidecât] Dumnezeu. 

 

 Astfel de sofisme ce se bazează pe polisemia termenului mediu, în cazul de față „ființă”: 

fiinţă din premisa majoră, se referă la fiinţa divină, iar termenul mediu fiinţă din premisa minoră 

se referă la noţiunea de fiinţă.  

 Cerință: construiți/căutați în literatura dogmatică un astfel de sofism și arătați cum poate 

fi deconstruit.  (30 min.) 

  

Sugestie metodologică: Rolul acestor raţionamente nu este însă acela al exercitării unor abilităţi 

logice cultivate pentru ele însele, ci are întotdeauna în vedere apărarea doctrinei ortodoxe şi 

clarificarea termenilor mai dificili din Crez. 

 

Arghire Cristiana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 min. aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/3 
 

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 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VIII-a, la tema „Pilda 

Semănătorului-primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu” împărţiţi clasa în 4 grupe în mod 

aleator. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior, respectiv foi pe care să scrie şi cel 

puţin un exemplar din Noul Testament la două persoane.  

A. Profesorul de Religie le va spune copiilor că se va discuta despre Pilda Semănătorului, vor 

avea o sarcină practică şi vor discuta despre ea.Într-un minut se va face o foarte scurtă prezentare a pildei fără a 

oferi prea multe detalii despre ea. Cadrul didactic îi va  împărţi apoi pe copiii în 4 grupuri egale şi le va repartiza 

sarcina de lucru. 6 minute 

B. Sarcina practică se va desfăşura pe grupe şi va dura aproximativ 15 minute, simultan . Toate grupele vor avea  de 

descoperit în Evanghelia desemnată textul parabolei Semănătorului. Fiecarui grup i se va repartiza în mod aleatoriu 

o evangelie din cele patru. Sarcina este „Identificaţi în textul Evangheliei localizarea exactă a parabolei 

Semănătorului, număraţi câte capitole şi verste aveţi în faţa ei şi câte verste după ea. De asemenea precizaţi câte 

capitole şi verste are în total Evanghelia desemnată”.  

1. Grupa ce va avea Sfânta Evangelie după Matei îşi va putea îndeplini sarcina în mod adecvat.  

2. Grupa ce va avea Sfânta Evangelie după Luca  îşi va putea îndeplini sarcina în mod adecvat.  

3. Grupa ce va avea Sfânta Evangelie după Marcu  nu îşi va putea îndeplini sarcina în mod adecvat. De aceea 

după aproximativ 5-8 minute, când observaţi că celelalte grupe au descoperit textul puteţi interveni doar 

după ce îi mai lăsaţi 1-3 minute să experimenteze frustrarea. Apoi le spuneţi că textul dorit nu se găseşte în 

această Evanghelie. Îi veţi îndruma însă să numere capitolele şi versetele şi le veţi spune că îşi pot exprima 

frustrarea în discuţia de grup.   

4. Grupa ce va avea Sfânta Evangelie după Ioan  nu îşi va putea îndeplini sarcina în mod adecvat. De aceea 

după aproximativ 5-8 minute, când observaţi că celelalte grupe au descoperit textul puteţi interveni doar 

după ce îi mai lăsaţi 1-3 minute să experimenteze frustrarea. Apoi le spuneţi că textul dorit nu se găseşte în 

această Evanghelie. Îi veţi îndruma însă să numere capitolele şi versetele şi le veţi spune că îşi pot exprima 

frustrarea în discuţia de grup 

C. Toate grupele îşi vor prezenta rezultatele Se poate începe mai întăi cu o privire de ansamblu asupra lungimii 

textelor evanghelice în termeni de capitole şi versete. Apoi cele 2 grupe ce au găsit textul îl vor citi fiecare dintre 

ele, şi vor da şi rezultatele numerice ale localizării lui. Cadrul didactic va media discuţia despre sarcina de lucru şi 

cu grupurile ce nu au găsit textul. Li se va da cuvântul pentru a exprima frustrarea simţită în timpul sarcinii. Elevii 

vor fi invitaţi şi îndrumaţi să facă paralele între experienţa lor de lucru şi pilda studiată.  Se vor sublinia foarte bine 

aspectele legate de îmlinirea cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea se va discuta şi despre diferenţele care sunt 
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între felul cum este evocată pilda în cele 2 texte, în special sfârşitul mai bogat în amanunte din Evanghelia după 

Matei.  Profesorul va duce discuţia spre concluzia lecţiei  .25 minute 

D. 4 minute  

Profesorul va avea trage concluziile activităţii şi a sublinia importanţa textului evanghelic în viaţa creştinilor. 

E. 10 minute 

Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 min. practica) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VII-a, la tema „Dumnezeu se 

descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”  împărţiţi clasa în 4 grupe, în mod aleator.  

1.Pentru început fiecare grupă trebuie să aproximeze câte epistole sunt scrise în Noul Testament şi câţi 

Apostoli au fost implicaţi în scrierea lor . Elevii vor trebui să discute între ei, să emită ipoteze şi să le 

susţină. Nimeni nu are voie să consulte materiale suplimentare, şi la sfârşitul deliberării vor prezenta 

în faţa clasei, prin reprezentanţi 3 tipuri de informaţii, precum şi modalitatea în care au ajuns la ele  ( 10 minute) : 

a) numărul de epistole 

b)numărul apostolilor ce au scris epistolele 

c) ce apostol a scris cel mai mare număr de epistole 

2. Prezentarea rezultatelor de mai sus de către toate cele 4 grupuri şi realizarea unui table pe tablă, în care să fie trecute 

toate informaţiile. Profesorul va media activitatea şi cu această ocazie va putea vedea cunoştiinţele pe care le au elevii 

despre Sfinţii Apostoli şi epistole. Mai departe va putea media un dialog despre  importanţa, rolul pedagogic, misionar 

şi de îndreptare a credinţei pe care îl au Epistolelor în viaţa creştinilor în paralel cu elemente despre Sfinţii Apostoli. 

Profesorul va prezenta si rezultatele corecte (21 de epistole, 5 apostoli, Sf. Apostol Pavel ). (18 minute) 

3. După îndeplinirea acestei etape profesorul va cere fiecarei grupe să aleagă un număr de la 1 la 5.  În prealabil 

profesorul va aloca fiecare număr unui apostol.În funcţie de Apostolul ales va avea de prezentat în faţa clasei 3 tipuri de 

informaţii  : 

a)câte epistole a scris Apostolul respectiv, care e cea cu cel mai mare/mic număr de versete; 

b) de câte ori este menţionat cuvântul “Hristos” şi Iisus în primele 15 versete dintr-o  epistolă, la alegere, scrisă de 

apostolul ales; 

c) un element important din viaţa/lucrarea practică a apostolului respective. Timp total pentru activitate 12 minute 

 

4. Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni în faţa clasedi pentru a prezenta munca echipei. Profesorul va media 

discuţia şi va sublinia aspectele importante legate de viaţa şi opera apostolilor prezentaţi. (10 minute) 

 

5. Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei.(10 minute ) 

 

 Menţiuni pentru profesori : 

Puneţi la dispoziţie materiale pregătite anterior despre viaţa celor cinci Apostoli, de maximum 1 pagină, cu paragrafe 

bine delimitate despre cele mai importante momente ale vieţii lor.Asiguraţi-vă de  un număr consistent de ediţii ale 

Noului Testament, preferabil câte una pentru fiecare copil, pe care să le consulte în vederea realizării sarcinilor.  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţii 

 

Aplicaţia 1: 

A. Pornind de la reprezentarea geometrică din Fig.1
1
, realizaţi un exerciţiu pentru tema: Natura- 

Darul lui Dumnezeu pentru om, prin care să valorificaţi inteligenţa logico-matematică a elevilor în 

identificarea unor elemente  din natură care verifică Șirul lui Fibonacci. 

B. Ce impact credeţi că vor avea aceste descoperiri la nivelul achiziţiilor cognitive și 

comportamentale  ale elevilor ?  

C. Cum ar putea fi valorificate aceste achiziţii în cadrul altor ore de Religie? 

 Timp: 20 min. 

 

Fig.1 

   
                                                 
1 Claudiu Balan, Șirul lui Fibonacci – una din cheile de acces la „codul sursă” al Creației lui Dumnezeu, 

https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/19/sirul-lui-fibonacci-una-din-cheile-de-acces-la-codul-sursa-al-

creatiei-lui-dumnezeu/     

http://www.predareareligiei.ro/
https://matematicasiteologie.files.wordpress.com/2012/09/aplicatie-geometrica-sirul-lui-fibonacci.jpg
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Precizare: Se poate constata ca fiecare element al șirului se obţine prin adunarea celor două care îl 

preced: 

 Exemplue: 0+1 = 1 

                    2+1=3 

                    3+2=5 

                    3+5= 8…. 

 

Aplicaţia 2: 

 

Având în vedere învăţătura filocalică potrivit căreia, Dumnezeu “vorbește” oamenilor printr-un 

limbaj universal, creaţia Sa, completaţi tabelul de mai jos cu elemente ale creaţiei identificate în 

textele Sfântului Maxim și învăţăturile extrase din acestea. 

 Timp: 20 min. 

 

  

Texte filocalice: Sfântul Maxim 

Mărturisitorul
2
 

Elemente ale creaţiei 

identificate în text 

Învăţătura extrasă 

prin contemplarea 

elementelor creaţiei 

“ Mintea înţeleaptă imitând legea naturală a 

bolţii cerești primește ca <<plocon>> putinţa de-

a se menţine pururea în mișcarea cea mai 

regulată și mai constantă a virtuţii și a 

cunoștinţei, mișcare ce poartă cu sine în chip 

ferm raţiunile luminoase atotstrălucitoare ale 

lucrurilor, întocmai ca pe niște stele .” 

Corpurile cerești-

Mișcarea pe orbită a 

aștrilor  

Modul duhovnicesc de 

vietuire  presupune 

dinamism, spor în 

cunoaștere și virtute 

prin menţinerea 

fermă în relaţie cu 

Dumnezeu, Care este 

Izvorul cunoașterii și 

Cuvântul (Raţiunea) 

prin care toate s-au 

făcut.  

“[ Mintea înţeleaptă] imită cerbul, străbătând ca 

pe niște munţi înălţimile vederilor dumnezeiești 

și nimicind, prin discernământul raţiunii, 

patimile ascunse în firea lucrurilor ca niște 

otrăvuri; apoi, stingând prin multele și feluritele 

izvoare ale cunoștinţei veninul răutăţii rămas în 

amintire cu vreo ocazie oarecare.” 

  

“ [Mintea înţeleaptă ] primește de la vultur 

puterea de a privi ţintă spre strălucirea 

dumnezeiască a luminii pure, fără să i se vatăme 

câtuși de puţin pupila spirituală  de către raza 

atotstrălucitoare.” 

  

“ [Mintea] se face apoi înţeleaptă ca șarpele și 

blândă ca porumbelul, întrucât își păstrează în 

  

                                                 
2
  Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia Vol 3, Editura Humanitas, Bucureși,2004, p.202-204; 

http://www.predareareligiei.ro/
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orice împrejurare credinţa nezdrobită, ca pe un 

cap,și leapădădin sine oţărârea mâniei, ca un 

porumbel, neștiind săpoarte gând rău faţă de cei 

ce-o necăjesc și-o batjocoresc. 

““ [Mintea înţeleaptă]  primește și de la turturea 

ca <<plocon>> silinţa de a-i imita nevinovăţia, 

făcând prin voinţă toate cele ce le fac făpturile 

necuvântătoare din necesitate.” 

  

 

 

Aplicaţia 3: 

 Realizaţi un joc didactic de învăţare prin descoperire pornind de la versetul biblic “ Cele nevăzute 

ale Lui [Dumnezeu] se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere 

și dumnezeire..”  ( Rom. 1, 20) 

 Timp: 20 min. 

 Se vor avea în vedere: 

a.  oferirea unor exemple variate de elemente ale creaţiei, 

b. descoperirea de către elevi a  rostului și semnificaţiei lor, 

c. concluzia formulată de către elevi în acord cu învăţătura biblică și patristică. 

                        

 

 

                                    
Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie,  60 minute aplicații) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumentaînvăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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Consider ca ar fi util pentru profesori sa faca un exercitiu de autocunoastere, anume un test privind tipurile de 

inteligenta dominante. Pot fi gasite multe resurse online. 

Am folosit un astfel de test in cadul unui proiect, iar fisierul poate fi descarcat gratuit aici test inteligente multiple 

(trebuie ales download).  

Aplicatiile propuse vizeaza pregatirea lucrului cu elevii, pentru valorificarea inteligentei logico-matematice. 

 

Aplicație (30 minute) 

 

Pentru elevii mai mari (gimnaziu, liceu) se poate lucra pentru a face o paralela intre continuturile logice 

si matematice care ii atrag si alte tipuri de cunoastere, care au nevoie de credinta pentru a putea fi la fel 

de clare si de incredere ca cele din spectrul tehnic-matematic-logic abstract. 

Prima parte a exercitiului va consta intr-un brainstorming in care veti cere elevilor sa aduca argumente 

pentru care apreciaza stiintele exacte, matematica. 

Intrucat trebuie sa fiti pregatiti sa gestionati orice moment de lucru cu elevii intervenind pentru a-i tine la subiect si a-i 

stimula cu intrebari de sprijin, elaborati o lista de argumente pe care va asteptati sa le primiti si cateva intrebari de 

sprijin prin care veti sustine la nevoie activitatea grupului de elevi. 

In dialogul cu copiii veti accentua aspectele legate de adevar, sigur, de netagaduit. 

Mergeti mai departe intrebandu-i cum trebuie insa sa gestionam alegerile noastre, relatiile cu ceilalti. In functie de o 

lectie aleasa verificati ce parere au despre rationalitatea deciziilor celor implicati (ex tatal care primeste inapoi fiul 

risipitor, bunul samaritean care ajuta un necunoscut).  

Suntem condamnati sa traim in haos in afara caietului de matematica sau de fizica? Ne putem ghida fara gres in 

deciziile noastre?  

Propuneti-le o schema logica prin care scopul urmarit este pacea sufleteasca, bucuria si in plan superior mantuirea. 

Puteti utiliza semnele clasice de redactare a algoritmilor simpli (caseta cu laturi rotunjite pentru start/stop, paralelogram 

fara unghiuri drepte pentru orice operatie, variabila de intrare/iesire, romb pentru decizii) 

La clasa plecati de la o situatie din viata reala si analizati impreuna cu elevii unde ne conduc diferitele decizii, dar 

pentru a pregati acest moment construiti un astfel de algoritm si notati cateva intrebari ajutatoare cu care va propuneti sa 

sprijiniti procesul. 

Prezentati modul in care va propuneti sa construiti pe baza informatiilor obtinute in brainstorming si in elaborarea 

algoritmului concluzia ca singura cunoastere la fel de sigura ca si cea oferita de regulile fizice si matematice si mult mai 

profunda este cea spirituala.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGV2dWxlZGl8Z3g6NGE0MDMzMDUyZDRhYjcwZg%20
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Aplicație (30 minute) 

Pentru elevii din ciclul primar pornim de la un puzzle cu insecte (puteti inlocui denumirile cu imagini) 

insecte Cu aripi verzi Traiesc impreuna Sunt solitare 

Mananca frunze Buburuza Lacusta Termitele Omizile 

Zboara Tantarul Libelula Albine salbatice Musculita de otet 

Nu au mai mult 

de 6 picioare 

Greieri Calugarita Furnica comuna Carabusul 

Le place gustul 

dulce 

Viespea Furnici 

thailandeze 

(verzi) 

Albina domestica Musca 

 

Elevii vor primi insectele pe cartonase si tabelul si vor lucra in perechi. Desi pare simplu puzzel-ul nu este usor de 

rezolvat pentru ca unele insecte satisfac mai multe conditii.  

Apreciati efortul tuturor elevilor si procesati cu ei exercitiul de ordonare. Am avut doar 16 insecte si 8 reguli, daca ne 

gandim la intreaga lume si tot ce este in ea, cine credeti ca a putut sa aranjeze totul asa cum este? 

Redactati un set de intrebari ajutatoare pe care le puteti folosi pentru a procesa experienta si a conduce elevii spre 

concluzi ca sursa oricarei ordini si oricarei legi este exterioara gandirii noastre, dar ne este binevoitoare si accesibila 

pentru a ne ghida daca dorim acest lucru. 

Prezentati modul in care intentionati sa utilizati imputul primit de la elevi pentru a construi concluzia. 

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

Data: 08.12.2015 
Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumentaînvăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi 

raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în 

activitatea de predare a disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi 

semnificaţiile rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 
 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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  Aplicația 1 (30 minute) 

Identificați elementele comune și diferite cu privire la Rațiunea divină, rațiunea 

umană și raționalitatea creației 

 

 

 

Aplicația 2 (30 minute) 

 

Identificaţi în povestirile de mai jos elementele ce țin de inteligența logico-

matematică și enumerați conținuturile la care le puteți valorifica. 

 

1. DELOC TIMP? 

 

O fetiţă, pe nume Nelly, se adresă mamei sale punându-i următoarea întrebare: „Mămico, de ce 

nu vrei să te joci cu mine?” „Pentru că nu am timp”, îi răspunse ea. Dialogul continuă. „De ce nu ai 

timp?” „Pentru că trebuie să lucrez”. „De ce lucrezi?" „Ca să câştig bani”. „De ce câştigi bani?” „Ca 

să pot să-ţi dau de mâncare”. După o scurtă pauză, Nelly spuse: „Mămică, mie nu-mi este foame”.  

 

2. IUBIREA PĂRINŢILOR ESTE DE NEÎNLOCUIT 

 

Un tată şi o mamă, care erau foarte ocupaţi cu activităţile profesiei lor, înaintea zilei de naştere a 

copilului lor, trecură în mare grabă printr-un magazin de jucării. Îi 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”. 

 

(Fr. Daniel Ciobanu FSC, Să educăm prin pilde şi povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999) 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 inute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 
La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile rațiunii 

umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr.1  (25 min) –  

(Obs. Se poate aplica la clasa a IX-a)- 

Ordonați cronologic evenimentele din viața Mântuitorului și prezentați atât  momentul 

desfășurării lor cât și aspecte importante legate de acestea. 

(Cursanții primesc imagini sau o listă cu evenimentele din viața Mântuitorului) 

Ex: 

 -Intrarea Domnului în Ierusalim; 

-Răstignirea Domnului pe Cruce; 

-Patimile Domnului; 

-Predica de pe Munte; 

-Nașterea Domnului; 

-Întâmpinarea Domnului; 

-Iisus la Pilat; 

-Cina cea de taină; 

Alungarea vânzătorilor din temple; 

-Botezul Domnului; 

-Rugăciunea din Grădina Ghetsimani; 

-Întâmpinarea Domnului; 

-Preschimbarea apei în vin; 

-Învierea lui Lazăr; 

-Botezul Domnului; 

-Răstignirea Domnului; 

-Schimbarea la Față a Domnului; 

-Înălțarea Domnului la cer; 

-Vindecarea celor zece leproși. 

(Obs: Se poate lucra individual sau în perechi) 

 

 

 

Aplicația nr.2-  (25 min.) ( Obs. Se poate aplica la clasa a VII-a) 

Realizați corespondențe între informațiile din coloana A și cele din coloana B 

 

Prima zi a creației                                                                  din nimic; 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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Omul a fost creat                                                                    în rai; 

Lumea văzută a fost creată                                                     în ziua a patra; 

Primii oameni au fost așezați                                                  lumina; 

Soarele, luna și stelele au fost create                                      din nimic; 

Dumnezeu a făcut toate                                                        prin puterea Cuvântului Său; 

Eva a fost făcută                                                                   Adam; 

Primul om s-a numit                                                             din coasta lui Adam 

 

 

 

Aplicația nr. 3- (10 min)Tema: Sfânta Biserică ( Obs. Se poate aplica la clasa a VIII-a) 

Descoperă în careu darurile pe care copiii le pot duce la sfânta biserică.  

 
B M O N U L E I R T E D I L O 

T F V O I L P T F R U C T E A 

S D R F L O R I P P C R E L I 

M N B V G F D C C D O E R U T 

D E T L U M Â N Ă R I E X M H 

J K Ă K P O I A U Y I F G Â N 

A S M I R E R N S A V O P N L 

U I Â O J L V E K L Ă N M Ă M 

Y U I E S A I D V B Z V B R A 

L K E P Â I N E I Y H V C I X 

Q W E R T Y U I O P A G R Â U 

F Ă I N Ă Z X C V B N M A S D 

P L K J H G F R U C T E D S A 

B U S U I O C V B N H G F J K 

A S D F G H J K L P O I U Y T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Nume și prenume: Filip Daniela                               
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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 „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 
 
 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumentaînvăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi 

raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în 

activitatea de predare a disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi 

semnificaţiile rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă,cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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APLICAŢII 

Aplicatia 1 

Denumirea activitătii: Chestionar: adevărat sau fals?  

Tipul de activitate: deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 10 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

La începutul lecţiei, fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând o serie de afirmaţii pe care să le 

noteze cu un A, dacă sunt adevărate, ori cu F – dacă sunt false. Profesorul explică elevilor faptul că, 

în cazul celor care au un procentaj mare de afirmaţii notate cu A, ce îi caracterizează este inteligente 

logico-matematică. De asemenea, explică ce înseamnă aceasta şi cum îi poate ajuta.   

Rationament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi tipul de inteligenţă predominant ce îi caracterizează. 

 

Fişa de lucru:  

___ 1. Mă simt mai sigur(ă) dacă ştiu ca un anume răspuns este corect fiindcă poate fi măsurat sau 

calculat. 

___ 2. Pot face calcule matematice uşor în gând. 

___ 3. Imi plac jocurile cu cărţi (de joc). 

___ 4. Imi place matematica la şcoală. 

___ 5. Cred că cele mai multe lucruri sunt logice şi raţionale. 

___ 6. Imi plac jocurile ce îmi provoacă inteligenţa. 

___ 7. Mă interesează cele mai noi descoperiri ştiinţifice. 

___ 8. Când pregătesc ceva de mâncare, măsor exact timpul. 

___ 9. Imi plac exerciţiile de rezolvare de situaţii/probleme la şcoală. 
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Aplicatia 2 

Denumirea activităţii: Identifică ordinea corectă 

Durata: 15 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Descriere: 

Profesorul notează pe tablă o serie de sărbători religioase şi solicită elevilor să lucreze în grupe de 

câte 3 - 4 şi să le pună în ordine cronologică, indică timpul de lucru (10 min), apoi verifică 

răspunsurile. 

Rationament:  

Elevii îşi vor reflecta şi identifica ordinea cronologică corectă, pe baza intelinţei logico-matematice. 

 

 

 

Aplicatia 3 

Denumirea activităţii: Spune o poveste! 

Durata: 35 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru conţinând o serie de imagini 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze în echipe de câte 4; fiecare echipă primeşte un set de imagini 

reprezentând o pericopă envanghelică, fiind instruiţi să le pună în ordine cronologică pentru o 

dezvoltare logică a evenimentelor, apoi să realizeze o scurtă „poveste” a acestora. 

După expirarea timpului de lucru, profesorul verifică modul în care elevii au realizat sarcina de 

lucru, corectând unde este cazul.  

Rationament:  

Elevii vor folosite inteligenţa logico-matematică, dar şi verbală şi interpersonală pentru a descoperi 

pericope evanghelice.  
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Aplicatia 4.  

 

Temă pentru cursanţi 

Realizaţi o fişă de lucru ce conţine imagini reprezentând o pericopă evanghelică.  

 

 

Emilian Iustinian Roman 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE - CHEIE 

 

                                                                

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – gimnaziu/general - 30 de minute  

Realizați un eseu care să includă argumente concludente și convingătoare asupra raționalității creației omului de către 

Dumnezeu, pe care le-ați folosi pentru a explica unui elev de la gimnaziu.  

 

 

 

 

 

Aplicatia 2  – liceu - 30 de minute  

Realizați un eseu care să includă argumente concludente  și convingătoare asupra raționalității creației omului de către 

Dumnezeu, pe care le-ați folosi pentru a explica unui elev de la liceu. 

Stoica Silvia Roxana  

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/2 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 
 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE - CHEIE 

 

                                                                

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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APLICAȚII 

 

 

Aplicatia 1 - general - 30 de minute  

1. Propuneți o modalitate de utilizare a tuturor cifrelor de la 1 la 9 în prezentarea esenței ortodoxiei în cadrul unei ore de 

Religie. 

 

 

 

Aplicatia 2 - general – 30 de minute  

1. Descrieți o modalitate prin care puteți identifica pe durata orei de Religie nivelul de dezvoltare a inteligenței logico-

matematice pentru fiecare dintre elevii uneia dintre clasele la care predati. 

2. Identificați modul în care veți puteți utiliza concluziile obținute pentru pregatirea viitoarelor ore de Religie la clasa 

respectivă. 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE - CHEIE 

                                                                

 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația 1 – general - 30 de minute  

1. Propuneți o modalitate prin care puteți stimula dezvoltarea inteligenței logico-matematice a elevilor dvs. în timpul 

predării Religiei. 

2. Identificați și descrieți care este riscul stimulării excesive a inteligenței logico-matematice în cadrul unei ore de 

Religie. 

                                                                
Aplicația 2 - general - 30 de minute  

1. Identificați o materie din programa școlară a unei clase  prin predarea căreia interdisciplinar cu Religia puteți stimula 

inteligența logico-matematică a elevilor. 

2. Propuneți o modalitate succintă în care ați putea preda multidiciplinar o ora la clasa respectivă. 

 
Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 minute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE - CHEIE 

 

                                                                

 

 
 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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APLICAȚII 

 

Aplicatia 1 - liceu - 30 de minute 

1. Propuneți o modalitate de predare a unei ore de Religie prin care elevii dvs. să descopere raționalitatea creației lui 

Dumnezeu în ceea ce privește omul. 

2. Identificați ce parte a propunerii dvs. ar putea ridica dificultăți elevilor. 

3. Descrieți ce parte a propunerii dvs. ar putea fi cel mai facil de accesat pentru elevi. 

 

 

Aplicatia  2 – liceu – 30 de minute 

Propuneți o modalitate  de organizare a unei ore de Religie în  care elevii dvs. sa poată identifica principalele deosebiri 

dintre rațiunea divină și rațiunea umană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/5 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

II.MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATORI    

 

Inteligența logico-matematică, utilizarea excesivă a tehnologiei moderne și riscurile izolării emoționale, sociale și 

spirituale a copiilor și tinerilor. 

 

                Deja este observabil pentru părinți și profesori că au responsabilitatea de a crește și educa copiii generației 

”touchscreen” (atingerea ecranului). Nivelul  inteligenței lor logico-matematice este atât de ridicat, încât este uimitoare 

ușurința cu care folosesc tehnologia și aparatura modernă. Ceea ce părinții acestor copii au învățat în luni sau în ani 

privitor la modul în care poate fi folosit un telefon sau o tabletă, este o descoperire ce se produce în secunde sau în  

minute pentru copiii lor. Par că se nasc cu aceste capacități și că nu mai pot trăi în absența televizorului, laptopului, 

tabletei, telefonului mobil - toate conectate la internet. Iar în lipsa accesului la orice fel de tehnologie, copiii sunt triști, 

apatici și neimplicați.  

Și pentru că observă această diferență de atitudine și de stare interioară, din ce in ce mai mulți părinți, 

consideră că a le asigura copiilor lor acces la astfel de tehnologii este responsabilitatea lor principală. Copiii par fericiți, 

iar adulții liniștiți. Liniștea durează până într-o zi când, strigându-și copiii, părinții descoperă că aceștia nu le mai 

răspund. Îi cheamă la ei, dar aceștia nu se mai ridică de pe scaune; îi invită la o plimbare în parc, dar nu pot merge mai 

mult de 10 minute pentru că obosesc; iar când se așează pe bancă, primul gest pe care îl fac este să ceara telefonul mobil 

sau – dacă deja au unul - să îl scoată din buzunar. Acesta este momentul în care mulți părinți descoperă că prezența lor 

nu mai contează, că nimic din ceea ce nu este pe internet nu este prețuit. Este momentul în care înstrăinarea copilului 

față de părinții este atât de evidentă încât aproape că nu se mai recunosc unii pe alții. Este un moment de mare tristețe 

interioară pentru adulți care descoperă că firul invizibil care îi lega de copilul lor s-a rupt ireversibil. 

Cum este posibil să nu mai știu cine este copilul meu? Cum este posibil să nu mă mai asculte? De ce alege să 

nu mai mănânce ori să doarmă ori să își facă temele ori să practice un sport ? De ce se culcă și se trezește cu telefonul 

conectat pe facebook? De ce joacă numai jocuri electronice? 

Explicația este relativ simplă din perspectiva dezvoltării fizico-emoționale a unui copil care evidențiază două 

aspecte relevante: 

 Generațiile actuale au un nivel foarte ridicat al inteligenței logico-matematice și îl pot utiliza cu ușurință în 

multe contexte de viață; 

 Capacitatea de utilizare adecvată și cu discernământ a inteligenței logico-matematice a unui copil în relație cu 

tehnologia modernă este limitată în primii ani de viață și crește treptat începând de la vârsta de 12 ani. 

Concluzia referitoare la inteligența logico-matematică și la modul în care se poate dezvolta de-a lungul vieții de la 

naștere și până la maturitate este că trebuie să fie stimulată cu foarte mult discernământ atât de către părinți și apoi de 

către profesori, deoarece copilul nu are acest discernământ. Din acest motiv este recomandat ca utilizarea tehnologiei 

moderne să înceapă abia după ce sistemul nervos al copilului este capabil să proceseze informațiile care ajung la el prin 

aceste căi. Se recomandă ca abia după 12 ani să se permită accesul la calculator, internet sau alte tehnologii 
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asemănătoare deoarece abia atunci sistemul nervos central al copilului și modul de realizare a sinapselor neuronale 

permite o procesare adecvată a informațiilor ce provin din aceste surse. În caz contrar, prin dezvoltarea inteligenței 

logico-matematice stimulată de tehnologia modernă nu se obțin rezultatele adecvate evoluției armonioase a copiilor,ci 

se pun premise periculoase pentru instalarea de dependențe și izolarea socială și emoțională. 

Dar ce se întâmplă cu un copil mic sau școlar care stă în fața unui ecran (TV, calculator sau laptop)? 

Imaginile se succed repede, prea repede pentru capacitatea de reacție a copilului. Tensiunea crește prin schimbarea 

rapidă a imaginii, prin anumite tehnici de montaj și unghiuri de filmare și îngreunează înțelegerea. Supus acestei 

avalanșe de stimuli, creierul copilului este incapabil sa țină acest ritm, pierzându-și capacitatea de a crea. 

Ochii copilului rămân înțepeniți pe o suprafață gri și urmăresc goana unor puncte luminoase. Stă hipnotizat ca într-

o stare de transă și recepționează imagini care se succed una după alta cu rapiditatea unui fulger și care se scufundă în 

subconștientul său, unde vor fi cantonate în straturi succesive până când se vor revărsa într-o zi în răspunsuri tip ”Tom 

și Jerry” pe care le dau  părinților, învățătorului sau profesorului la școală și creează senzația că stai de vorbă cu o ființă 

formată din bucăți de filme de la TV sau din jocuri electronice. 

Motivul succedării cu rapiditate a secvențelor filmate este televiziunea însăși. Televiziunea prin natura sa nu poate 

propune decât stimuli simpli cărora nu li poate răspunde decât în mod simplu - calul de pe ecran nu poate fi atins, nu se 

poate ajunge la el, nu te poți juca cu el, nu poate fi decât privit, dar și de privit nu se poate decât pentru scurt timp. Se  

induce nevoia de a crește intensitatea sau de a accelera sucesiunea imaginilor pentru a nu deveni plictisitoare. Pentru a fi 

atractivă, televiziunea sau jocurile electronice sunt constrânse la rapiditate și la găsirea unor unghiuri interesante de 

filmare. 

În cele descrise mai sus se regăsește motivația pentru ritmul accelerat al succesiunii imaginilor, dar și pentru 

conținutul filmelor sau jocurilor. Tensiunea pe care este nevoită să o creeze televiziunea pentru a nu fi deconectat 

televizorul este realizată prin punerea telespectatorului într-o stare de ușoară teamă care poate fi denumită și 

”furnicătura nervilor”. 

Adevărata întrebare care se pune nu este dacă televizorul sau calculatorul sau tableta dăunează copilului,ci dacă 

acestea contribuie la stimularea procesului său de dezvoltare,inclusiv a inteligenței logico-matematice așa cum susține 

majoritatea părinților pentru copiii care nu au împlinit încă 12 ani? 

Răspunsul dat de specialiști este următorul. Televizorul, tableta, laptopul : 

 Provoacă probleme de postură; 

 Provoacă o scădere a memoriei vizuale; 

 Determină superficialitate; 

 Scad capacitatea de concentare și stimulează agresivitatea; 

 Limitează formarea activă a imaginației; 

 Determină pasivitate în toate domeniile vieții; 

 Determină instalarea unei atitudini de spectator; 

 Distanțarea față de propria viață și crearea unei ”vieți la mâna a doua”; 

 Induc lenevie la citit (analfabetismul este în creștere și din acest motiv cultura cititului se pierde rapid); 
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 Determină o suprastimulare care  solicită copilul și îl transformă într-o persoană irascibilă și agresivă. 

Așadar, credința conform căreia copiii trebuie să aibă acces la noile tehnologii și la TV pentru că acestea  le 

dezvoltă inteligența logico-matematică și alte capacități vitale pentru lumea în care trăim este complet infirmată. 

Introduse mai devreme de 12 ani în viața copiilor ele nu produc decât izolare, înstrăinare față de familie, școală și lumea 

înconjurătoare în ansamblul său. Iar acest  tip de înstrăinare va declanșa în foarte scurt timp instalarea dependențelor și 

a lipsei de interes pentru orice alți stimuli din exterior sau din interior, conducând chiar la depresie.  

Fără a diminua rolul acestor tehnologii, este important atât pentru părinți cât și pentru învățători și profesori  să 

decidă conștient și responsabil  cât, cum și când stimulează inteligența logico-matematică a copiilor/elevilor astfel încât 

să faciliteze o dezvoltare armonioasă care să nu  îi dizabiliteze nici fizic, nici emoțional, social sau spiritual. 

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 min. aplicatii) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VI-a, la tema „Postul în viaţa 

noastră”  împărţiţi clasa în 4 grupe. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior pe care 

să le consulte în vederea realizării sarcinii. Prima sarcină se va desfăşura pe grupe şi va dura 

aproximativ 20 minute, simultan pentru toate grupele  :  

A. 20 minute simultan toate grupele 

 

1. Grupa 1 va trebui să identifice căte posturi există în calendarul bisericesc şi câte zile de post adunate sunt 

în anul 2015. De asemenea cu materiale la dispoziţie se va repeta aceiaşi întrebare pentru anul 2014. 

Există diferenţe între cei doi ani ? De ce ?   

2. Grupa 2 va trebui să identifice din calendar câte zile de post ( luni şi vineri ) sunt în anul 2015. Se vor 

exclude zilele de luni şi vineri care sunt în posturile stabilite de biserică. Se va repeta aceiaşi sarcină 

pentru anul 2014. Există diferenţe între cei doi ani ? De ce ?    

3. Grupa 3 va trebui să identifice dintr-un material pregătit anterior un număr de argumente ştiinţifice în 

favoarea postului ( pentru uşurinţă se vor accepta şi materiale care subliniază beneficiile dietelor dar şi 

recomandări ale OMS cum ar fi curele de detoxifiere sau evitarea cărnii roşii). A nu se prezenta mai mult 

de 2-3 argumente pentru echipă. Fiecare argument trebuie să aibă la baza  2 idei (motive, statistici, 

recomandări, observaţii, constatări  ) din materialele de consultat. 

4. Grupa 4 va trebui să identifice beneficiile spiritual-religioase ale postului. Din materialul de studiat, elevii 

vor identifica 2 aspecte importante ce însoţesc postul şi la fiecare dintre ele vor da câte 4 exemple de 

modalităţi concrete pentru desfăşurarea aspectului identificat. 

 

Indicaţie pentru profesori la grupul nr. 4 : Materialele de consultat vor trebui să evidenţieze rugăciunea şi 

faptele bune ce trebuie să însoţească postul. 

B. 20 minute 

Toate cele 4 grupe de elevi vor prezenta în faţa clasei, prin reprezentanţi, rezultatele la care au ajuns. Se pot adresa 

întrebări despre informaţiile prezentate 

C. 10 minute  

Profesorul va avea o discuţie finală, frontală cu toată clasa pentru a trage concluziile activităţii şi a sublinia 

importanţa postului în viaţa creşinilor. 

D. 10 minute 

Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 
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care predau disciplina Religie” 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 min. aplicații) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

1. Folosind lista de identificare a elevilor ce prezintă inteligenţă logico-matematică,   

a) exemplificaţi cazul a 4 elevi de gimnaziu ce manifestă această abilitate. Precizati 

care insusiri din lista v-au condus la identificarea inteligentei logico-matematice la acei copii. 15 

minute 

b) În cazul fiecărui elev vă rugăm să descrieti interacţiunea sau evenimentul care v-a 

făcut să identificaţi această abilitate 15 minute 

c) Este foarte probabil ca elevii identificaţi de d-voastră să fie din ani de studiu diferiţi în gimnaziu. Pornind 

de la descrierea exemplelor aplicării inteligenţei logico-matematice la lecţia „Naşterea Domnului” , lecţie 

ce este prezentă la toate nivelele ciclului gimnazial, concepeti schema unui plan de lecţie aplicabil la clasa 

unuia din elevii identificaţi. Precizaţii clar apoi ce adaptări faceţi pentru specificul clasei. 30 minute 

 

De exemplu la lecţia Naşterii Domnului, se pot cere ca temă a se căuta informaţii despre ce înseamnă 

recensământ al populației, care era populaţia estimată a Israelului, ce alte recensăminte au mai făcut romanii, 

ce animale de povară în afară de asini se foloseau pe atunci, se poate cere să se deseneze pe tablă o diagrama 

a principalelor 3-5 oraşe între care s-a realizat mutarea populaţiei pentru recensământ (se pot trece numărul 

de kilometri parcurşi de Fecioara Maria ) etc. se poate face o diagramă a timpului cu ce înseamnă ordine 

cronologică a unui recensământ în perioada actuală. Se pot compara duratele  de timp în cele două cazuri. De 

asemenea se pot compara implicațiile financiare ale cetăţenilor în cele două situaţii, cât îl costa pe un om 

simplu să fie recenzat atunci şi acum. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 aplicații) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VII-a, la tema „Crearea 

lumii”  împărţiţi clasa în 4 grupe. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior pe care să 

le consulte în vederea realizării sarcinii, respectiv textul biblic „Facerea”, cp.1, versetele 3-31. Prima 

sarcină se va desfăşura pe grupe şi va dura aproximativ 20 minute, simultan pentru toate grupele  :  

 

A. 20 minute simultan toate grupele 

 

1. Grupa 1 va trebui să deseneze o succesiune de figuri geometrice (de preferinţă elipse sau dreptunghiuri) 

care să reprezinte zilele creaţiei, în ordine temporală. În fiecare figură geometrică va scrie un cuvânt sau 

grup de maxim 3 cuvinte despre ce a fost creat în aceea zi.  

2. Grupa 2 va identifica în fragmentele pe care le are la dispoziţie numărul de verbe folosite. Fiecare elev din 

grupă va număra individual verbele şi apoi vor confrunta rezultatul în echipă. În mod inevitabil vor exista 

diferenţe între membrii echipei şi va fi nevoie de medierea cadrului didactic pentru a-i ajuta cu întrebări 

„Care sunt verbele găsite?” “Cum facem să identificăm şi să numărăm verbele la toate timpurile ? „ . La 

sfârşitul sarcinii vor prezenta grafic numărul de verbe găsite precum şi eventual numărul de verbe la cea 

mai des prezentă categorie a timpului trecut ( perfect compus).  

3. Grupa numărul 3 va identifica în textul prezentat toate numeralele prezente şi le va grupa în mai multe 

categorii. Astfel va identifica în funcţie de frecvenţă cel mai des folosit număr cât şi frecvenţa numeralelor 

cardinale şi ordinale. O întrebare suplimentară poate fi legată de numerul de numerale prezente într-un 

verset, respectiv versetul cu cele mai multe numerale. Toate aceste elemente vor fi prezentate în faţa clasei 

de elevii grupei 

4. Grupa numărul 4 va identifica numărul de versete în care se descrie Crearea, numărul de cuvinte în fiecare 

verset precum şi numărul total de cuvinte. Se va evidenţia versetul cu cel mai mare număr de cuvinte si cel 

cu numărul cel mai mic. Se va calcula media de cuvinte pe verset. Se va număra de asemenea câte cuvinte 

care încep cu majuscule dar nu sunt la începutul propoziţiei sau versetului apar în text.  Toate aceste 

elemente se vor prezenta de către elevi . 

 

B. 20 minute 

Toate cele 4 grupe de elevi vor prezenta în faţa clasei, prin reprezentanţi, rezultatele la care au ajuns. Se pot adresa 

întrebări despre informaţiile prezentate. Cadrul didactic va media discuţia cu elevii despre importanţa fragmentului 

studiat. Pornind de la prezentările elevilor se va discuta despre ordinea şi înţelepciunea lui Dumnezeu în crearea 
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lumii. Se va pune accent pe complexitatea creatiei reale vis-a-vis de prezentarea foarte bună şi succintă din 

capitolul Facerea. Se va discuta de asemenea despre bogăţia creaţiei din prisma cuvintelor folosite în text, respectiv 

foarte multe verbe ce indică acţiune , se poate face o paralelă între modalitatea absolut remarcabilă de a descrie 

creaţia şi bogăţia şi delicateţea creaţiei.   

 

C. 10 minute  

Profesorul va avea o discuţie finală, frontală cu toată clasa pentru a trage concluziile activităţii şi a sublinia 

importanţa Creaţiei. 

D. 10 minute 

Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VII-a, la tema „Dumnezeu se 

descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”  împărţiţi clasa în 4 grupe.  

Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior despre viaţa celor patru Evanghelişti şi în 

special un număr consistent de ediţii ale Noului Testament, preferabil câte una pentru fiecare copil, pe 

care să le consulte în vederea realizării sarcinii. Prima sarcină se va desfăşura pe grupe şi va dura 

aproximativ 21 minute, simultan pentru toate grupele  :  

A. 21 minute simultan toate grupele 

 

1. Grupa 1 va fi împărţită în două subgrupe egale, A şi B. Subgrupa A va trebui să identifice câte capitole, 

câte verste în fiecare capitol, şi câte versete în total are Sfânta Evanghelie după Matei (7 minute). 

Subgrupa B va conspecta 4 elemente importante despre viaţa Apostolului Matei  (7 minute). După ce trec 

cele 7 minute, subgrupele se vor unii şi îşi vor prezenta rezultatele unii altora, astfel încât toţi membrii 

grupului să ştie ambele seturi de rezultate (7 minute). 

2. Grupa 2 va fi împărţită în două subgrupe egale, A şi B. Subgrupa A va trebui să identifice câte capitole, 

câte verste în fiecare capitol, şi câte versete în total are Sfânta Evanghelie după Marcu (7 minute). 

Subgrupa B va conspecta 4 elemente importante despre viaţa Apostolului Marcu  (7 minute). După ce trec 

cele 7 minute, subgrupele se vor unii şi îşi vor prezenta rezultatele unii altora, astfel încât toţi membrii 

grupului să ştie ambele seturi de rezultate (7 minute). 

3.  Grupa 3 va fi împărţită în două subgrupe egale, A şi B. Subgrupa A va trebui să identifice câte capitole, 

câte verste în fiecare capitol, şi câte versete în total are Sfânta Evanghelie după Luca (7 minute). Subgrupa 

B va conspecta 4 elemente importante despre viaţa Apostolului Luca  (7 minute). După ce trec cele 7 

minute, subgrupele se vor unii şi îşi vor prezenta rezultatele unii altora, astfel încât toţi membrii grupului 

să ştie ambele seturi de rezultate (7 minute). 

4. Grupa 4 va fi împărţită în două subgrupe egale, A şi B. Subgrupa A va trebui să identifice câte capitole, 

câte verste în fiecare capitol, şi câte versete în total are Sfânta Evanghelie după Ioan (7 minute). Subgrupa 

B va conspecta 4 elemente importante despre viaţa Apostolului Ioan (7 minute). După ce trec cele 7 

minute, subgrupele se vor unii şi îşi vor prezenta rezultatele unii altora, astfel încât toţi membrii grupului 

să ştie ambele seturi de rezultate (7 minute). 

 

Indicaţie pentru profesori: Materialele de consultat cu Sfinţilor Evanghelişti, vor fi de maximum 1 pagină, cu 

paragrafe bine delimitate despre cele mai importante momente ale vieţii lor de Apostoli. 
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B. 20 minute 

Toate cele 4 grupe de elevi vor prezenta în faţa clasei, prin reprezentanţi , rezultatele la care au ajuns. Se pot adresa 

întrebări despre informaţiile prezentate.  Cadrul didactic va sublinia prin întrebări importanţa caracterului misionar 

al scrierilor evanghelice, împreună cu elemente din viaţa evangheliştilor. 

C. 9 minute  

Profesorul va avea o discuţie finală, frontală cu toată clasa pentru a trage concluziile activităţii şi a sublinia 

importanţa Evangheliilor în structura Noului Testament, relevanţa lor practică  în viaţa creştinilor. 

D. 10 minute 

Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 min. teorie, 60 min. aplicații) 

 

1. CUPRINS 

 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile 

rațiunii umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

  

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei  

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicație la clasă (60 minute) 

Pregătiţi materiale şi desfăşuraţi următoarea aplicaţie practică. La clasa a VIII-a, la tema „Pilda 

Semănătorului-primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu” împărţiţi clasa în 4 grupe în mod 

aleator. Fiecare grupă are la dispoziţie materiale pregătite anterior, respectiv instrumente de măsurat 

gen riglă, ruletă şi eventual o cretă albă cu care să delimiteze un spaţiu fizic în care vor lucra:  

A. Profesorul de Religie le va citi copiiilor Pilda Semănătorului (Matei, 13) apoi îi va împărţi pe 

copiii în 4 grupuri egale şi vor ieşi în curtea şcolii. 10 minute 

B. Sarcina practică se va desfăşura pe grupe şi va dura aproximativ 20 minute, simultan . Toate grupele vor avea  „în 

grijă” o porţiune de 1 metru pătrat din curtea şcolii, unde vor face anumite observaţii. Toţi copiii vor trebui să aibă 

rigle sau rulete pentru a delimita porţiunea desemnată de profesor. 

 

1. Grupa 1 va avea o porţiune de asfalt sau beton din curtea şcolii. Copiii vor trebui să identifice şi să numere 

, aproximativ, câte găuri există în respectivul spaţiu astfaltat sau betonat, găuri ce ar putea adaposti 

seminţe de grâu. Fiecare copil din grup îşi va nota numărul la care a ajuns, apoi printr-o discuţie colectivă 

se va delimita intervalul de găuri identificate.  

2. Grupa 2 va avea o porţiune de pământ bătătorit sau cu pietriş. Elevii vor trebui să identifice şi să numere , 

aproximativ, câte fire de iarbă se găsesc. De asemenea vor face mici scrijelituri, săpături cu un băţ pentru a 

vedea dacă pot identifica urme de vegetaţie sau diferite seminţe.  Fiecare copil din grup îşi va nota 

numărul de fire/seminţe la care a ajuns, apoi printr-o discuţie colectivă se va delimita intervalul de numere 

identificate. Este foarte posibil ca numărul să fie foarte mic sau nul, nu este nici o problemă, însă copiii 

trebuie încurajaţi să exploreze pentru a găsi urme sau semne de vegetaţie.  

3. Grupa 3 va avea o porţiune de pământ cu buruieni şi vor trebui să identifice câte plante sau fire de iarbă ce 

nu sunt buruienoase există. Fiecare copil din grup îşi va nota numărul de fire/seminţe la care a ajuns, apoi 

printr-o discuţie colectivă se va delimita intervalul de numere identificate. Elevii pot fi lăsaţi să-şi 

stabilească singuri ce reprezintă „plantă neburuienoasă”. 

4. Grupa 4 va avea o porţiune de pământ fertil pe care să se găsească fie flori, fie iarbă, fie copaci sau tufişuri 

ornamentale. Ceea ce este important e să existe plante care au o întrebuinţare pozitivă pentru om şi de 

preferat să fi fost sădite intenţionat. Este grupa plantelor „bune”. Fiecare copil din grup îşi va nota numărul 

de fire/plante la care a ajuns, apoi printr-o discuţie colectivă se va delimita intervalul de numere 

identificate.. 
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C. Copiii însoţiţi de cadru didactic se reîntorc în clasă unde reprezentanţii fiecărei grupe îşi prezintă rezultatele, care 

vor fi scrise pe tablă. Profesorul coordonator le va adresa întrebări despre dificultatea sarcinii, cum a fost percepută 

sarcina în fiecare dintre cele 4 echipe. Se va mai citi încă odată parabolă şi elevii vor fi invitaţi sa reflecteze cum 

anume se suprapune experienţa lor practică din curtea şcolii cu ceea ce spune textul evanghelic. 17 minute 

D. 3 minute  

Profesorul va avea trage concluziile activităţii şi a sublinia importanţa textului evanghelic în viaţa creştinilor. 

E. 10 minute 

Profesorul îşi va nota principalele observaţii cu care a rămas în urma desfăşurării lecţiei. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea inteligenței logico-matematice în predarea Religiei 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(30 inute teorie, 60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 
 Raportul dintre Rațiunea divină, rațiunea umană și raționalitatea creației 

 Valorizarea inteligenţei logico-matematice în predarea Religiei 

 

2. FOCUS 
La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi evalua raportul dintre raţiune şi raţionalitate; 

 Veţi argumenta învăţătura creştină despre Raţiunea divină, raţiunea umană şi raţionalitatea creaţiei; 

 Veţi putea utiliza, dintr-o perspectivă interdisciplinară, cunoştinţele acumulate în activitatea de predare a 

disciplinei Religie; 

 Veţi avea posibilitatea să dezvoltaţi un discurs interdisciplinar referitor la sensurile şi semnificaţiile rațiunii 

umane în raport cu Dumnezeu. 

3. CASETĂ CU CUVINTE-CHEIE 

 

 

 

 

 

 

Logos, armonie, lumea sensibilă, cunoaştere, inteligenţă logico-matematică; 

http://www.predareareligiei.ro/
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PROPUNERI  APLICAȚII- VERSIUNEA NR. 2 

Aplicația nr.1 (30 minute) -Imaginați-vă că urmează să predați elevilor dumneavoastră de la 

clasa a XII-a tema: ”Asceza creștină”.  

    Propuneți strategii didactice  în care să valorificați celelalte tipuri de inteligență ale elevilor. 

Adaptați strategiile utilizate particularităților de vârstă și intelectuale ale elevilor dumneavoastră. 

 

 Exemplu de activitate în care vor fi implicați elevii  cu inteligență logico-matematică 

 Completați spațiile punctate cu informații corecte privind tema: ”Postul creștin”. 

 

 Postul poate fi clasificat în funcție de: 

A. După durată:   

       a)de o zi:- …………………..(postim pentru că în această zi Mântuitorul Iisus Hristos a 

fost vândut de către…………..); 

                     - vineri (postim pentru că…………………………………………….); 

                     - 5 ianuarie (ajunul Bobotezei); 

                     - ……………( Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul); 

                     - 14 septembrie (……………………………..) . 

 

      b)de mai multe zile:  

                    -Postul Crăciunului (14 noiembrie- 25 decembrie); 

                    -Postul……………..( 7 săptămâni); 

                    -Postul ………….....(variază de la câteva zile la trei săptămâni); 

                    -Postul Adormirii Maicii Domnului (……………………). 

    B. După asprime: 

                                -Post negru (numit și …………); 

                                -Post aspru ( se mănâncă numai…………..); 

                                -Post obișnuit (se consumă mâncare gătită, de post); 

                                -……………..(se consumă pe lângă mâncarea de post și pește, untdelemn și 

vin) 

 

 

Exemplu de activitate în care vor fi implicați elevii cu inteligență verbal ligvistică 

Metoda utilizată- cvintetul  

Alcătuiți câte un cvintet pentru cuvintele cheie: post, milostenie, rugăciune. 

Exemplu: pentru cuvântul cheie ”post” 

 

”Postul 

Trupesc, sufletesc 

Ajutând, ajunând, rugându-ne, 

Ne ajută să câștigăm 

Mântuire”. 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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Sugestii pentru formator:  Această metodă are rolul de a ajuta la sintetizarea cunoștințelor 

desprinse dintr-un text sau o temă studiată. Aceste cunoștințe sunt prezentate sub forma unei 

poezii cu cinci versuri, alcătuită astfel: 

1. Primul vers este alcătuit din cuvântul cheie; 

2. Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului cheie; 

3. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acțiuni legate de cuvântul cheie 

(verbe la gerunziu sau alt mod); 

4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele și atitudinile 

elevului față de conceptul cheie; 

5. Al cincilea vers este alcătuit dintr-un cuvânt care exprimă esența problemei. 

 

 

Bibliografie:  

Opriș, Dorin, Opriș Monica, Metode active de predare-învățare, Modele și aplicații la religie, 

Editura Sfântul Mina, Iași, 2006. 

 

 

                                                                              Filip Daniela                               
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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 „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 

 

 
 

 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial; 

 Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial; 

 Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini raportul dintre componenta culturală şi cult eclesial; 

- Veți analiza dimensiunea culturală a cultului; 

- Veţi identifica oportunităţi de integrare în predare a componentei culturale a cultului eclesial; 

- Veți valorifica în predarea Religiei componenta culturală a cultului eclesial; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cult eclesial, dimensiune culturală, integrare, cultura Duhului; 
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Introducere 

Viaţa cultică a Bisericii Ortodoxe îşi trage seva din izvorul cel nesecat al cuvântului scris al lui Dumnezeu. 

Viaţa Bisericii se manifestă prin cultul divin, prin participarea credincioşilor la rânduiala liturgică a ei. De fapt, cultul 

reprezintă un aspect fundamental al vieţii oricărei comunităţi de credincioşi. Prin apartenenţa la cultul divin public, 

Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine se găsesc într-o interdependenţă. Aceasta se observă din faptul că în inima Sfintei 

Liturghii se află o taină, a Euharistiei, în timp ce restul Tainelor sunt legate, prin timpul şi locul săvârşirii, de Liturghie 

şi de locaşul Bisericii. Această realitate este subliniată de faptul că în istoria cultului creştin Tainele erau legate de 

rânduiala Sfintei Liturghii sau „în conexiune intimă cu ea”
1
. Nicolae Cabasila afirmă că „datorită Sfintelor Taine – care 

vestesc moartea şi îngroparea Domnului – ne naştem şi noi la viaţa duhovnicească, cu ajutorul lor creştem în ea şi 

ajungem să ne unim în chip minunat cu Însuţi Mântuitorul nostru”.
2
  

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial 

 

Cultul ortodox promovează în primul rând rugăciunea cu caracter social sau colectiv, care are în vedere nu 

numai nevoile personale ci şi nevoile religioase ale întregii Biserici, ale colectivităţii sau obştii rugătoare. Cultul 

ortodox este o rugăciune a comunităţii credincioşilor, uniţi într-un cuget. Mântuitorul promisese că acolo unde vor fi 

creştinii adunaţi într-un cuget va fi prezent (Matei 18,19). De aceea majoritatea rugăciunilor sunt alcătuite la formele 

pluralului. 

Este remarcabil elogiul adus rugăciunii în comun de către Sfântul Ioan Gură de Aur: „E cu putinţă să ne rugăm 

acasă la noi, dar e cu neputinţă să ne rugăm la fel de bine ca în Biserică… Aici domnesc unanimitatea, armonia, 

legătura dragostei, rugăciunile preoţilor. Preoţii sunt aici tocmai pentru aceasta: rugăciunile comunităţii sunt mai slabe 

şi ele se adaugă rugăciunilor mai puternice ale acestora, toate înălţându-se împreună la cer».
3
 

Comuniunea eclesială a membrilor este o caracteristică ancestrală a Bisericii; koinonia este elementul 

coagulant al primelor comunităţi creştine care trăiau nu doar momentele de rugăciune împreună (Faptele Apostlilor 

2,46) dar şi bunurile le aveau în comun (Faptele Apostolilor 5). 

Sensul eclesiologic al cultului creştin este foarte pregnant mai ales în Sfânta Liturghie care, practic, nu-şi 

împlineşte scopul decât în comuniune. Se şi spune de altfel că Liturghia slujită doar de preot, fără creştini, nu doar că 

nu-şi împlineşte menirea dar este şi inutilă, ea neajungând să realizeze comuniunea pe orizontală între membrii 

comunităţii liturgice.
4
 Acest caracter eclesiologic se poate remarca atât din structura dialogală a rugăciunilor (şi nu 

                                           
1 Preot. prof. dr. Ene Branişte, (2002), Liturgica specială, Editura Nemira, Bucureşti, p. 273; vezi şi Paul Evdokimov, (1996), Ortodoxia, trad. 

Arhiereu vicar dr. Irineu Ioan Popa, EIBMBOR, Bucureşti, p. 287: „în practica veche, orice Taină era o parte a liturghiei euharistice şi se desăvârşea 

cu cina Domnului”. 
2 Nicolae Cabasila, (2001), Despre viaţa în Hristos, trad. Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucureşti, p. 29. 
3 Sf. Ioan Hrisostom, Despre natura incomprehensibilă a lui Dumnezeu, 3, PG 48, 726, apud T. Spidlik, (1998), Spiritualitatea Răsăritului 

creştin. II, Rugăciunea, trad. diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, p. 94. 
4 Al. Schmemann, (1992), Euharistia – Taina împărăţiei, trad. Boris Răduleanu, Editura Anastasia, Bucureşti, p. 21. 
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doar a celor euharistice) precum şi din structura arhitectonică şi iconografică a spaţiului liturgic. Construit larg, pentru 

adunarea Bisericii, lăcaşul este decorat cu icoane care sugerează şi comuniunea sfinţilor. 

Dacă lăsăm de-o parte particularitatea liturgică sau canonică ce asigură diversitatea creştinismului la acest 

sfârşit de mileniu, descoperim că toţi creştinii împărtăşesc un stil de viaţă ale cărui componente de bază nu s-au 

schimbat din primele secole creştine până azi.  

Acest „stil de viaţă” propovăduit de Iisus Hristos presupune aptitudinea de a face dreptate prin libertatea 

sacrificiului de sine. Şi de aici creştinul se integrează dintr-o relaţie socio-culturală într-una cultică, pentru că loialitatea 

faţă de stat, ca realitate trecătoare, nu se poate concilia cu fidelitatea faţă de Dumnezeu ca realitate veşnică decât cu 

preţul jertfei de sine (Teodor Baconsky). Cultura este o problemă naţională cu implicaţii religioase pentru că ea 

descoperă starea spirituală a unui popor şi nevoia lui de multiculturalitate. Cultura implică neapărat modul original al 

personalităţii noastre etnice şi expresia ecumenică a Bisericii privită dintr-o perspectivă multiculturală. Legea culturii nu 

poate fi imitaţia ci autohtonia (N. Crainic „Nostalgia Paradisului”). De aceea înţelegerea acestei „autohtonii” se sprijină 

pe realitatea unei culturi ce tinde să se înscrie multicultural printr-o definire proprie. 

Celebrul istoric al Renaşterii italiene Iacob Burckhardt şi filosof al istoriei afirma: „Cultură numim întreaga 

sumă a acelor dezvoltări ale spiritului care se nasc spontan şi nu au nici o pretenţie la o valorificare universală sau 

constrângătoare.” Culturii române îi este tributară o gândire eclesială asupra spiritului iar valorificarea lui universală 

poate fi actul de naştere al ecumenicităţii de expresie multiculturală. 

Caracterul de spontaneitate atribuit creaţiilor de cultură ne arată legătura intimă cu însăşi esenţa spiritului care 

e libertatea. Pornind de la această libertate ne putem exprima multicultural prin spontaneitatea propriei culturi. Cultura 

nu se decretează, ea se naşte sub chipul inspiraţiei ca o taină vecină cu divinitatea. Cultura exprimă un raport simbolic 

cu cerul, Biserica un raport real. Dar între acest simbol şi această realitate nu există o distanţă de netrecut, de vreme ce 

realitatea aruncă lumină şi înţeles asupra simbolului corespunzător (vezi Nichifor Crainic „Nostalgia Paradisului”). 

Legătura dintre Biserică şi cultură o face cultul. Filosoful N Berdiaev ne explică această legătură: „Cultura e 

legată de cult, ea e rezultatul diferenţierii şi al extensiunii cultului. Cugetarea filosofică, cunoaşterea ştiinţifică, 

arhitectura, pictura, sculptura, muzica, poezia şi morala totul e cuprins în cultul Bisericii, organic şi integral sub formă 

nediferenţiată” („Le destine de la culture”). 

Relaţia dintre cultură şi cult ne-o redă admirabil Alexandru Horia în cartea „Vorbirea în şoaptă” ce merge pe 

un expozeu practic pornind de la analiza liturgică şi arhitecturală a Bisericii. Există o anumită teologie a pridvorului 

prin care poate fi înţeleasă Ortodoxia, sentimentul ei de toleranţă şi capacitatea de dialog ce se consumă în spaţiul 

pridvorului. El rămâne un loc al „taifasului” unde se teologhiseşte despre Dumnezeu, o adevărată agora a societăţii. 

Alexandru Horia explică în acest sens şi diferenţierile de pictură ale mănăstirilor moldoveneşti care rezervau în spaţiul 

pridvorului anumiţi filosofi ai antichităţii greceşti arătând dispoziţia Ortodoxiei pentru înţelegerea fenomenologiei 

cugetării universale. Diferenţierea dintre pridvor şi altar este esenţială în definirea culturii şi a cultului ce se pot întâlni 

în spaţiul eclesial de pe poziţii diferite. 

Cultura, regăsită în spaţiul pridvorului, se exprimă în spaţiul bisericii prin anafora (pâinea binecuvântată) ce 

prefigurează însuşi Trupul şi Sângele Domnului pentru cei ce nu s-au învrednicit să se împărtăşească în taina 

comuniunii Sfintei Liturghii. Cultura nu e anulată de cult ci este îngăduită. Erudiţia culturii este pragul de intrare în cult 
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dacă se înţelege cunoaşterea nu ca sofism ci ca realitate a împlinirii voii lui Dumnezeu. Ca să pătrunzi în taina cultului 

dintr-o perspectivă culturală ai neapărat nevoie de smerenie, de conştiinţa puterii lui Dumnezeu din a cărui purtare de 

grijă suntem ceea ce suntem. Sfântul Evagrie Ponticul exprimă foarte nuanţat această stare şi într-un limbaj cât se poate 

de caracteristic: „Celor ce intră în bisericile inteligibile şi sunt primiţi de contemplaţia creatului, Logosul le spune: Să 

nu gândiţi că aceasta este sfârşitul ultim hărăzit vouă de făgăduinţă! Toate acestea sunt „deşertăciune a deşertăciunilor” 

faţă de cunoaşterea lui Dumnezeu însuşi. Căci aşa cum după sănătatea desăvârşită medicamentele sunt „deşarte”, tot aşa 

după cunoaşterea Sfintei Treimi raţiunile veacurilor şi lumilor sunt „deşarte” (vezi G. Bunge „Părintele duhovnicesc şi 

gnoza creştină după avva Evagrie Ponticul”). 

Cultul se regăseşte în spaţiul bisericii însăşi deşi este exprimat, în primul rând, de Sfântul Altar. Aici nu mai 

primeşti pâinea binecuvântată ci însuşi Trupul şi Sângele Domnului care te vindecă şi te întăreşte în faţa păcatelor. 

Împărtăşirea ne însumează în Hristos şi ne face să depăşim simpla condiţie de „erudiţi” în cea de „împlinitori” ai 

propriei cunoaşteri ce se sprijină pe adevărul revelat. Spaţiul duhovnicesc al „altarului” nu mai este un loc „de taifas” ci 

în primul rând de taină. O taină pe care trebuie să o trăim în tăcere căci „în tăcere trebuie să fie adorat negrăitul” 

(Evagrie Ponticul). 

Cultura românească are un profund caracter religios. Ea s-a dezvoltat în pridvorul bisericii în armonie cu cultul 

căruia i-a servit cu devotament secole de-a rândul. Bogata literatură veche: cronicile, letopiseţele, psaltirile, catehismele, 

Bibliile, cărţile de slujbă sau tipografiile, cu toate vitregiile istoriei, au arătat forţa culturală exprimată prin credinţă 

curată şi conştiinţă naţională. Nu putem gândi multiculturalitatea din perspectiva Bisericii fără propria conştiinţă 

naţională grefată în credinţa poporului. Cultura e doar stimulentul fără de care „liturgicul” din noi ar fi mai sărac. 

Nevoia noastră de cultură poate fi determinată şi de nevoia de a înţelege cultul, de-a ni-1 putea explica la nivelul 

modernităţii. De aceea discursul Bisericii va trebui să rezolve marile drame contemporane faţă de care suntem 

responsabili. Poate aşa vom înţelege că multiculturalitatea ca şi ecumenismul nu sunt în esenţă nici bune nici rele. 

Contează înainte de toate, cum le folosim şi perspectiva din care le stabilim limite şi posibilităţi ce pot alcătui, la un 

moment dat, defecte şi merite (vezi T. Baconski „Ispita binelui”). 

Chiar dacă nu rezolvă problematica eclesială, întrebarea maioresciană este cât se poate de actuală. „Va avea 

România un viitor? Se mai află în poporul ei destulă putere pentru a ridica şi purta sarcina culturii?” Ciudat este că şi 

răspunsul maiorescian tinde spre aceeaşi actualitate: o parte a răspunsului atârnă de direcţia spiritelor din societatea de 

azi”. Această „direcţie a spiritelor” va trebui să ţină seama de „duhul Bisericii” care asimilează duhovnicia cultului prin 

cultură şi integrarea culturală printr-o realitate liturgică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie:  

„Biserica nu este doar o instituţie, ci un mod de existenţă, o manieră de a fi” (Ioannis Zizioulas, Fiinţa 

eclesială) 
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Noţiuni teoretice (20 minute) 

Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial 

 

„Euharistia se revelează ca Taina Bisericii prin excelenţă, Taina în care Biserica se recunoaşte pe sine, se 

perpetuează ca loc şi ca timp al adunării poporului lui Dumnezeu, ca ofrandă sfinţită şi devenită Trupul lui Hristos prin 

pogorârea Sfântului Duh”, spune Părintele Boris Bobrinskoy („Communion du Saint Esprit”, Bellefontaine, 1992, p. 

442). 

Biserica se constituie ca atare tocmai în Taina Euharistiei. Unica Euharistie a tuturor timpurilor – căci ea nu se 

repetă niciodată – actualizează Întruparea Cuvântului prin Duhul Tatălui şi constituie astfel Trupul îndumnezeit al lui 

Hristos. Ea este, de asemenea, „epifania” Bisericii, deoarece Euharistia manifestă pentru ochii transfiguraţi ceea ce ea 

este, adică acest Trup al lui Hristos saturat de energiile divine. Euharistia îi integrează la modul desăvârşit pe cei 

botezaţi în Biserică prin împărtăşirea lor: credincioşii sunt astfel îmbisericiţi, devin „sfinţi”, devenind ei înşişi Trupul şi 

Sângele lui Hristos. După cum spune Sf. Nicolae Cabasila, credincioşii devin ceea ce mănâncă – Trupul lui Hristos –, 

sunt transformaţi în hrană divină şi împreună alcătuiesc astfel Biserica. 

Nu putem gândi Biserica fără Euharistie, după cum nu putem gândi Euharistia fără Biserică. Ele sunt 

indisolubil legate. Credincioşii care se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele lui Hristos se împărtăşesc cu Biserica – care 

este ea însăşi acest Trup şi Sânge – reunită într-o zi şi într-un loc, cu Hristos în frunte drept Cap, în numele episcopului, 

unit el însuşi cu toţi ceilalţi episcopi din Sinodul Bisericii unei ţări ca şi cu episcopii din lumea întreagă. 

Euharistia este Taina prin excelenţă a Bisericii, Taina care constituie Biserica, conferind credinciosului care o 

trăieşte cu adevărat o conştiinţă eclezială, conformă cu „modul de viaţă” (Sf. Maxim Mărturisitorul) pe care Hristos îl 

împărtăşeşte celor ce cred în El, şi anume modul de viaţă trinitar. 

Teologia Sfintelor Taine implică la rândul său Biserica. Toate Sfintele Taine au prin natura lor însăşi o 

dimensiune eclezială. Aceasta este adevărat înainte de toate pentru Sfântul Botez, Taina care iniţiază procesul 

eclezializării persoanei umane sau mai degrabă revelează persoana umană ca fiinţă a Bisericii, ca „fiinţă eclezială”, 

după expresia Mitropolitului Ioan Zizioulas. Sfintele Taine sunt Tainele Bisericii pentru că ele sunt Tainele lui Hristos. 

El le prezidează prin Duhul Sfânt în propriul Său Trup care este Biserica. 

De aceea, participarea la o Sfântă Taină presupune un angajament, un act de credinţă în Hristos şi în Biserica 

Sa. Sfintele Taine nu sunt obiecte distribuite indivizilor. Ele sunt acte ale lui Hristos în Trupul Său şi pentru Trupul Său: 

„Rămâneţi întru Mine şi Eu rămân întru voi” ne spune Hristos. Botezul şi apoi Taina Spovedaniei (a iertării) deschid 

persoanei apartenenţa la Trupul eclezial sau reconcilierea (împăcarea) cu el, pentru a se întări din plinătatea vieţii şi a 

adevărului care se găsesc în el. Particularitatea Euharistiei este aceea că împărtăşindu-ne din ea devenim ceea ce ea este, 

adică Trupul şi Sângele lui Hristos. Această hrană înseamnă asimilare reciprocă: credinciosul se asimilează în Hristos şi 

în Biserica Sa, după cum şi Hristos şi Biserica se asimilează în el. Fără credinţă, adică fără actul de încredere totală în 

Hristos şi în Biserica Sa această asimilare este imposibilă. 

Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos într-o comunitate oarecare implică credinţa că acolo este Biserica 

şi sobornicitatea sa. Împărtăşirea presupune, de asemenea, comuniunea cu episcopul care prezidează Euharistia sau în 
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numele căruia se săvârşeşte, dar şi cu întreaga comunitate care ia parte la slujire. Când un episcop primeşte la 

împărtăşire o persoană oarecare, el se declară direct ori indirect episcopul ei. După cum persoana respectivă îl 

recunoaşte direct sau indirect ca episcopul ei. De aceea, Împărtăşania nu poate fi dată în afară de această recunoaştere 

reciprocă, altfel ea îşi pierde caracterul eclezial şi se reduce la o binefacere individuală. Cu alte cuvinte, Împărtăşania nu 

poate fi primită fără un angajament prealabil şi responsabil în raport cu Biserica. Exigenţa eclezială a unităţii este 

esenţială, întrucât nici episcopul, nici preotul, nici laicul nu dispun individual de Euharistie, nici de oricare altă Taină. 

Căci Sfintele Taine nu sunt obiecte sau produse aparţinând episcopului sau unei persoane: ele sunt Tainele Bisericii, 

sunt viaţa Bisericii. Hristos Însuşi le administrează prin Taina Preoţiei, a ministeriului pastoral. Aceasta înseamnă că 

episcopul sau preotul nu pot face decât ceea ce Biserica face. În cazul Euharistiei, restabilirea comuniunii euharistice 

necesită un consens eclezial. 

Pe de altă parte, împărtăşirea euharistică implică o coerenţă în ce priveşte credinţa, doctrina şi modul de viaţă: 

într-adevăr, credinciosul demn de numele de creştin face ceea ce Biserica face; când el se împărtăşeşte, se împărtăşeşte 

cu Biserica. Aceasta înseamnă că taina Bisericii ca şi comuniune se manifestă în împărtăşirea credincioşilor, 

Împărtăşania fiind epifania Bisericii, realizarea ei ca taină a Cuvântului Întrupat, ca icoană a Sfintei Treimi. Cel ce 

prezidează Euharistia, episcopul sau din încredinţarea lui preotul, are ca misiune pastorală de a ajuta pe credincioşi să 

trăiască această coerenţă între credinţă, doctrină şi modul de viaţă, pentru a-şi forma astfel, treptat, o conştiinţă 

eclezială. El îl ajută pe credincios să se pregătească pentru a se împărtăşi „eclezial”, adică conştient de apartenenţa lui la 

Trupul Bisericii, la un organism viu. 

Deţinând de la Hristos puterea de „a lega şi a dezlega”, lui îi revine datoria de a permite sau nu accesul la Masa 

euharistică. Nu s-ar putea spune că episcopul sau preotul „refuză împărtăşirea”, ci mai degrabă că descoperă persoanei 

respective că nu mai este în comuniune cu Biserica datorită păcatelor săvârşite şi îi indică calea restabilirii comuniunii 

ecleziale. El îi va arăta cu dragoste ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate (parohie sau mănăstire) concretă, 

împărtăşind bucuriile şi durerile ei. Fiecare creştin trebuie să se simtă una cu parohia sa, precum şi cu episcopia din care 

face parte. 

Este adevărat că sunt circumstanţe în care această exigenţă apostolică poate fi îndulcită. În situaţiile limită, 

situaţii de adevărat martiriu, ca închisoarea, deportarea, boala gravă, agonia… se practică o anumită „iconomie 

sacramentală”. Însă, pe de o parte, aceasta nu constituie nici o normă, nici un drept, pe de altă parte, este de datoria 

episcopului sau a preotului să întărească credinţa şi conştiinţa eclezială a penitentului prin dialoguri pastorale, după cum 

tot în cadrul dialogului pastoral se va ajunge la conştiinţa că împărtăşirea este un act definitiv care leagă pe credincios 

de Biserica în care s-a botezat sau în care a intrat prin convertire. Trebuie luptat împotriva a tot ceea ce poate disocia 

Euharistia de Biserică, de credinţa, doctrina şi modul de viaţă al Bisericii, de teama de „a ne împărtăşi fără să ne 

împărtăşim”, cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog. 

Cazul cuplurilor „mixte” este cu deosebire dificil. Trebuie să amintim că săvârşirea Tainei Cununiei între un 

ortodox şi un neortodox nu se poate fără binecuvântarea specială a episcopului. O astfel de celebrare se face prin 

„iconomie”. Ea nu trebuie să antreneze relativizarea credinţei, slăbirea dimensiunii ecleziale a Sfintei Taine şi a vieţii 

creştine, în general. Fiecare trebuie să ştie de ce comunitate aparţine, care este Biserica sa, care este episcopul său. A te 

împărtăşi într-o Biserică faţă de care nu te-ai angajat concret este în contradicţie cu sensul însuşi al Euharistiei. Însă 
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într-o familie în care fiecare soţ are un angajament eclezial definit, există loc pentru respect mutual, pentru răbdare, 

pentru dragoste, pentru mărturia comună a valorilor evanghelice universale. 

Frecvente sunt, de asemenea, întâlnirile între creştinii nereconciliaţi. A participa la o Euharistie în acest context 

fără să te împărtăşeşti este o asceză. Aceasta înseamnă să te „exersezi” (sensul cuvântului asceză) în conştiinţa eclezială, 

să mărturiseşti că nu vrei să faci decât ceea ce face Biserica. Înseamnă, de asemenea, să descoperi alte „niveluri” de 

împărtăşire (comuniune), de exemplu împărtăşirea (comuniunea) din Cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, există cercuri 

concentrice în jurul centrului de foc care este Sfântul Potir. „O astfel de atitudine de post”, de reţinere de la împărtăşire, 

în aceste cazuri ne iniţiază în respectul reciproc. Învăţăm să ne aşteptăm unii pe alţii, să aprofundăm şi mai mult sensul 

a ceea ce facem şi doctrina pe care o mărturisim cu toată conştiinţa; învăţăm uneori să punem sub semnul întrebării 

modul nostru de viaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni teoretice (20 minute) 

Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial 

 

Diferitele slujbe liturgice au funcţie didactică prin ele însele. După cuvântul unui contemporan ele sunt 

„catedra de teologie” a Bisericii. Slujbele sunt pline de o teologie implicită accesibilă credincioşilor sub povăţuirea 

Duhului Sfânt prin însăşi celebrarea lor în Biserică. Exactitatea cuvintelor folosite şi a imaginilor poetice ca şi 

exactitudinea gesturilor şi a riturilor, adevărul simbolurilor şi al sfintelor icoane sunt permanent însufleţite de energiile 

Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este „Duhul adevărului”, „Suflul revelaţiei”. El coboară şi se odihneşte de la Cinzecime, 

într-o Cinzecime permanentă, peste adunarea celor care, prin Psalmi, imne, procesiuni, gesturi mistagogice, venerarea 

Sfintele Icoane preamăresc pe Creatorul cerului şi al pământului, „pe Fiul Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu” şi pe 

Duhul Cel viu şi dătător de viaţă, formând astfel Biserica adevărată a lui Dumnezeu. Acestora li se alătură toate 

componentele cultului liturgic: obiecte, gesturi, cântări, arta bisericească etc. 

Exemplificăm în cele ce urmează o modalitate de valorificare a dimensiunii culturale a icoanei, element central 

al cultului liturgic. Această temă, care este prevăzută de programa şcolară la clasa a X-a, este abordată din prisma 

modelul de proiectare didactică ERR. 

 

 

Temă de reflecţie:  

,,Cultul divin îmbracă formele cele mai strălucitoare ale culturii omeneşti. Geniul arhitectonic ridică în 

cinstea lui cele mai măreţe monumente din câte există pe pământ. Geniul pictural îi aduce ofrandă cele 

mai fermecătoare plăsmuiri de culori. Geniul literar, cele mai sublime cuvinte. Geniul muzical, cele mai 

înalte melodii. Geniul înţelepciunii, gândurile cele mai adânci pentru a lămuri tainele credinţei. Geniul 

ştiinţific, întreaga tehnică spiritului omenesc pentru a construi şi a explica rostul tuturor acestor 

ofrande. Cultul divin este sinteza superlativă a culturii. Din acest punct de vedere, el reprezintă prin 

excelenţă fuziunea istorică a spiritului transcendent cu geniul omenesc şi ne ajută să înţelegem mai bine 

poziţia religiei faţă de cultură.” (Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, pp. 64-65) 
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I. EVOCAREA (5 minute) 

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, Dumnezeu, Întrupare, cinstire, reprezentare, har, lumea spirituală. 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 lecţiei: Cinstirea Sfintelor Icoane (timp de lucru – 2 minute). 

 

II. REALIZAREA SENSULUI (10 de minute) 

Profesorul va prezenta elevilor obiectivele noii lecţii şi cunoştinţele pe care şi le vor însuşi (ce este icoana şi ce 

rol joacă în efortul nostru de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a ne mântui). În vederea însuşirii şi sistematizării noilor 

cunoştinţe, elevii vor fi implicaţi în extragerea lor din textele suport prin metoda Cubul, 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. 

Profesorul va preciza sarcinile corespunzătoare fiecărui faţete a cubului (Descrie!, Compară!, Analizează!, 

Asociază!, Aplică! şi Argumentează!), iar elevii le vor nota în caiete (timp de lucru – 2 minute). 

Elevii vor lucra în echipe de câte cinci membri (şase echipe). Echipa cu numărul unu va descrie modul în care 

icoana este prezentă în Vechiul Testament şi va explica de ce nu încalcă porunca a doua din Decalog. Echipa cu 

numărul doi va compara cele două temeiuri care stau la baza cinstirii sfintelor icoane şi va argumenta relaţia dintre ele. 

Echipa cu numărul trei va analiza cum este percepută icoana în diferite perioade ale Bisericii, începând cu Noul 

Testament. Echipa patru va asocia cele patru roluri ale icoanei cu exemple din viaţa personală sau a cunoscuţilor. 

Echipa cu numărul cinci va evidenţia, pe baza textului, cum poate fi pusă în practică, aplicată de un bun creştin 

cinstirea icoanelor în viaţa personală, în timp ce echipa cu numărul şase va argumenta, pornind de la ceea ce au afirmat 

Sfinţii Părinţi, de ce icoanele trebuie respectate şi cinstite. Fiecare membru al echipei va avea câte un rol: căutător de 

dovezi, raportor, responsabil cu timpul, critic. 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 apoi lipite pe cele şase 

faţete ale cubului. (timp de lucru – 12 minute) 

 

III. REFLECŢIA (5 minute) 

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.  

Întrebări (timp de lucru – 13 minute): 

În ce mod prezenţa unei icoane vă influenţează viaţa? 

Care este diferenţa între icoană şi un tablou religios? 
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Este icoana o expresie a culturii, atât la nivel individual, cât şi universal? 

Credeţi în icoane făcătoare de minuni? Argumentaţi-vă răspunsul. 

 

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 se documenteze cu privire la o icoană făcătoare de minuni din regiune sau din altă 

ţară. 

 

OGLINDA TABLEI 

 

chip, Dumnezeu, Întrupare, cinstire, reprezentare, har, lumea spirituală 

 

CINSTIREA ICOANELOR 

 

Icoana în Vechiul Testament 

= nu există reprezentări, ci doar simboluri ale divinităţii; 

= exista pericolul de a fi confundate cu idolii; 

Temeiurile cinstirii icoanei 

- realitatea Întrupării Mântuitorului; 

- nevoia omului de concret; 

Icoana în Noul Testament 

- Întruparea lui Iisus Hristos mijloceşte vederea lui 

Dumnezeu; 

- cultul icoanelor – confirmat prin Sinodul al VII-lea 

Ecumenic; 

Rolurile icoanei 

- haric 

-liturgic; 

- pedagogic; 

- estetic; 

Cinstirea icoanei 

- închinare şi sărutare, tămâiere şi aprindere de lumânări, 

rugăciune, daruri etc. 

Sfinţii Părinţi despre icoană 

- icoana = Biblia neştiutorilor de carte, fereastră deschisă 

către cer; 

- cinstirea icoanei trece la persoana reprezentată; 

- surprinde viaţa duhovnicească. 
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Fişe de lucru: 

GRUPA 1 

 

În perioada Vechiului Testament, a doua poruncă din Decalog prevedea: „Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel 

de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub 

pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti.” (Ieşirea 20, 4). Totuşi, atunci când îi descrie lui Moise cum să ridice 

Cortul Legământului, Dumnezeu îi precizează clar cum să îl împodobească: pe perdele să fie „chipuri de heruvimi alese 

cu iscusinţă”, „chivotul Legii să-l faci din lemn de salcâm … să-l fereci cu aur curat, şi pe dinăuntru şi pe din afară, să 

faci şi capac la chivot, de aur curat, … apoi să faci doi heruvimi de aur … heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe 

deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; … în chivot să pui legea ce îţi 

voi da. Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a 

porunci prin tine fiilor lui Israel.” (Ieşirea, cap. 25-26). Reprezentările făcute de evrei nu erau asemenea idolilor, căci nu 

se închinau lor, ci erau reprezentări ale divinităţii. Cu toate acestea, Dumnezeu îi spune lui Moise: „Faţa Mea însă nu 

vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască”. (Ieşirea 33, 20) 

 

Sarcină de lucru: 

Descrie modul în care icoana este prezentă în Vechiul Testament.  

 

GRUPA 2 

Întruparea Mântuitorului şi setea omului de concret, de cunoaşterea a adevărurilor divine, mai ales după ce 

Dumnezeu a fost văzut şi atins de oameni, au condus în mod firesc la pictarea icoanelor şi aşezarea loc în biserici. 

Icoanele nu au fost asociate idolilor, întrucât icoana nu este produsul imaginaţiei, ci redă o realitate istorică, verificabilă. 

Unul dintre argumentele celor ce resping icoanele este că Dumnezeu nu este material pentru a fi reprezentat. Aceştia 

pierd însă din vedere faptul că „Iisus Hristos a venit în trup”, deci refuză implicit să recunoască realitatea Întrupării 

Mântuitorului. În plus, omul, prin natura lui, este în permanentă căutare a lui Dumnezeu, simte permanent nevoie de a-L 

cunoaşte şi de a interacţiona cu El. Acest lucru se realizează fie prin contemplare vizuală, fie prin mărturisire orală ori 

prin mesajul scris. În faţa unei icoane, omul se întâlneşte cu Dumnezeu şi trăieşte în mod real prezenţa Lui. 

 

Sarcină de lucru: 

Compară cele două temeiuri care stau la baza cinstirii sfintelor icoane. Cum argumentaţi relaţia dintre ele? 

 

GRUPA 3 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan spune „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14), iar 

Cuvântul nu este altul decât Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Om, „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut” 

(Coloseni 1, 15). Dumnezeu fiind fiinţă spirituală, imaterială, nu poate fi văzut de nimeni, ci numai de „Fiul Său cel 
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Unul-Născut ... Acesta L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18). Aşadar, în Noul Testament oamenii pot vedea faţa lui 

Dumnezeu datorită Întrupării Mântuitorului, după cum spune El Însuşi: „Cel ce Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a 

trimis pe Mine” (Ioan 12, 45). Paul Evdokimov spune: „Chipul lui Hristos este faţa omenească a lui Dumnezeu Tatăl, 

iar chipul luminos al lui Dumnezeu întors spre oameni este cel al lui Hristos”. În pictarea icoanei trebuie respectate însă 

câteva reguli stricte, numite canoane şi învăţătura de credinţă, care au fost stabilite încă de la început de către Sfinţii 

Părinţi. A existat şi o perioadă când cinstirea icoanelor a fost contestată, dar Sinodul al VII-lea Ecumenic (787 – Niceea 

şi 843 - Constantinopol) a hotărât pentru totdeauna că icoana este vrednică de cinstire şi nu trebuie să lipsească din viaţa 

creştinului. 

 

Sarcină de lucru: 

Analizează cum este percepută icoana în diferite perioade ale Bisericii, începând cu Noul Testament. 

 

GRUPA 4 

Icoana este în primul rând o reprezentare sensibilă a lui Dumnezeu şi a sfinţilor, iar prin sfinţire primesc harul 

divin, încât devin la rândul lor prezenţe harice ce ne ajută să păstrăm o legătură vie cu cei pe care icoanele îi 

reprezintă, căci „Cinstea adusă icoanei se îndreaptă către cel înfăţişat pe icoană” (Sfântul vasile cel Mare). Denumite de 

Sfinţii Părinţi „ferestre deschise către cer” şi „podoabe ale frumuseţii dumnezeieşti”, icoana are un rol pedagogic, este 

un suport al cunoaşterii şi educării omului în spiritul Sfintei Scripturi şi a învăţăturii de credinţă, fiind „Biblia 

neştiutorilor de carte”. Icoana trezeşte, întreţine şi întăreşte trăirea noastră religioasă, rolul cultic în cadrul Bisericii fiind 

foarte important, amintind că Hristos este prezent în mijlocul comunităţii liturgice adunată în numele Lui: „Căci unde 

sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18, 20). Nu în ultimul rând, icoanele 

fac parte din patrimoniul cultural, înfrumuseţând şi îmbogăţind bisericile, casele, răscrucile de drumuri, ceea ce arată şi 

rolul lor estetic. 

 

Sarcină de lucru: 

Asociază cele patru roluri ale icoanei cu exemple din viaţa personală sau a cunoscuţilor tăi. 

GRUPA 5 

„Urmând dumnezeieştilor învăţături ale Sfinţilor Părinţi şi ale Tradiţiei bisericeşti universale, rânduim ca 

chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci să se pună în sfintele biserici ale lui Dumnezeu, pe vasele şi pe veşmintele 

cele sfinţite, pe pereţi şi pe scânduri, în case şi în drum; aşa şi cinstitele şi Sfintele icoane, zugrăvite în culori şi din 

pietre scumpe şi din altă materie potrivit făcute, precum icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos şi a Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, precum şi a sfinţilor îngeri şi a preacuvioşilor bărbaţi. Căci de 

câte ori ni se fac văzuţi prin închipuirea în icoane, de atâtea ori se vor îndemna cei ce privesc la ele să pomenească şi să 

iubească pe cei închipuiţi pe dânsele şi să-i cinstească cu sărutare şi cu închinăciune respectuoasă, nu cu adevărata 

închinăciune dumnezeiască (adorare), care se cuvine numai Unicei Fiinţe dumnezeieşti, ci cu cinstire după acel mod 

care se dă cinstitei cruci şi prin tămâierea şi prin aprinderea de lumânări, precum era pioasa datină veche. Căci cinstirea 

care se dă chipului, trece la prototip şi cel ce se închină icoanei, se închină persoanei celei închipuite pe ea. Astfel se 
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întăreşte învăţătura Sfinţilor Părinţi; aceasta este Tradiţia Bisericii Universale care a primit Evanghelia de la o margine 

la alta a pământului. (Hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic – 787) 

 

Sarcină de lucru: 

Evidenţiaţi, pe baza textului, cum poate fi pusă în practică, aplicată de un bun creştin cinstirea icoanelor în 

viaţa personală. 

 

GRUPA 6 

„Ceea ce cuvântul povestirii prezintă auzului, aceea şi pictura, prin imitare, arată fără cuvinte.” (Sfântul Vasile 

cel Mare) 

„Ceea ce Scriptura ne învaţă prin scris, icoana ne învaţă şi ne încredinţează prin culori.” (Învăţătură de la 

Sinodul al IV-lea local, Constantinopol, 869) 

„Noi trebuie să credem că harul divin este prezent în icoana lui Hristos şi că acesta comunică sfinţenia celor 

care se apropie cu credinţă.” (Sfântul Teodor Studitul) 

„Dacă nu te închini icoanei, nu te închini nici Fiului lui Dumnezu, Care este icoana vie a nevăzutului 

Dumnezeu şi chip cu totul asemenea Lui.” (Sfântul Ioan Damaschin) 

„Nu se poate picta o icoană reprezentând doar aspectul din afară al trupului, ci în ea trebuie să se reflecte 

nevoinţele nevăzute şi trebuie să strălucească slava cerească. Aceasta se poate face în mod desăvârşit doar de acela care 

trăieşte el însuşi o viaţă duhovnicească, care a înţeles bine şi se simte apropiat de vieţile sfinţilor. De aceea, meşterii 

iconari din vechime făceau întotdeauna aşa şi se pregăteau pentru aceasta prin post şi rugăciune. Multe icoane pictate în 

acest fel au primit de la Domnul puterea facerii de minuni.” (Sfântul Ioan Maximovici) 

 

Sarcină de lucru: 

Argumentează, pornind de la ceea ce au afirmat Sfinţii Părinţi, de ce icoanele trebuie respectate şi cinstite. 

 

 

 

  

Temă de reflecţie:  

„Icoanele au un netăgăduit rol instructiv, ele au fost şi sunt un neîntrecut mijloc didactic şi catehetic 

pentru credincioşi, servind drept cărti puse la îndemâna celor ce intră în Biserică. Ele constituie o 

Evanghelie văzută sau o variantă picturală a Evangheliei” 

Pr. prof. dr. Nicolae Necula 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial; 

 Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial; 

 Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini raportul dintre componenta culturală şi cult eclesial; 

- Veți analiza dimensiunea culturală a cultului; 

- Veţi identifica oportunităţi de integrare în predare a componentei culturale a cultului eclesial; 

- Veți valorifica în predarea Religiei componenta culturală a cultului eclesial; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cult eclesial, dimensiune culturală, integrare, cultura Duhului; 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

 

Aplicaţia 1 (10 minute) 

Prezentaţi o eventuală opinie proprie în privinţa modului în care percepeţi dimensiunea culturală a cultului 

eclesial. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

Aplicaţia 2 (10 minute) 

Identificaţi în cultul liturgic secvenţe cu o puternică încărcătură culturală. Structuraţi un astfel de conţinut 

adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor dumneavoastră. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

 

Aplicaţia 3 (70 minute) 

Concepeţi o activitate didactică în care să valorificaţi dimensiunea culturală a unui act de cult. Elaboraţi o 

strategie didactică şi precizaţi sarcinile de lucru. Evaluaţi impactul activităţii asupra elevilor, din perspectiva 

cunoştinţelor însuşite. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T4_U1_S3 (OL2 - 9) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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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 
 

 

 
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line)  

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial; 

 Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial; 

 Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini raportul dintre componenta culturală şi cult eclesial; 

- Veți analiza dimensiunea culturală a cultului; 

- Veţi identifica oportunităţi de integrare în predare a componentei culturale a cultului eclesial; 

- Veți valorifica în predarea Religiei componenta culturală a cultului eclesial; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cult eclesial, dimensiune culturală, integrare, cultura Duhului; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 



APLICAȚII 

 

Aplicația 1 - Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial (30 min) 

 Predica este unul dintre cele mai stabile tipuri de texte prin care tradiţia retoricii, instituită 

încă de la Aristotel, cu cele trei componente: ethos, pathos, logos,  s-a păstrat şi s-a continuat în 

cultura europeană. Formula sa presupune unele constante în raportul dintre componente (un rol 

special al ethosului; o prezenţă acceptată a pathosului), dar şi considerabile variaţii istorice. 

 În cadrul cultului creştin ortodox întîlnim discursul religios sub forma predicii. Termenul 

de predică provine din cuvîntul latinesc predico, -are, -avi, -atum, care înseamnă ,,a face 

cunoscut, a spune cu glas tare, a spune de faţă cu alţii, a lăuda”. În penultima parte a predicii, ce 

constituie discursul propriu-zis, expunerea temei are ca obiectiv prezentarea pericopei 

evanghelice  dar şi adaptarea ei la nevoile societăţii contemporane, pentru o mai bună înţelegere 

a noţiunilor expuse. Aici se fac trimiteri la contextul cultural și  istoric actual. 

 Cerință: Folosind resursele de pe www.doxologia.ro/biblioteca/predici exemplificați pe o 

predică la alegere, cele arătate mai sus, în special  la referința culturală. 

 

 

 Aplicația 2 - Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial (30 

min) 

 

 „Adesea darurile Sfântului Duh sunt arătate prin numele celor șapte duhuri care se 

regăsesc într-un text din Isaia - duhul înțelepciunii, duhul înțelegerii, duhul sfatului, duhul 

puterii, duhul cunoștinței, duhul bunei credințe ,duhul temerii de Dumnezeu (Isaia 11. 2-3)” 

(Valdimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit) 

 

 „Sfântul Vasile spune că Sfântul Duh este «izvorul sfințirii, care nu seacă din pricina 

mulțimii celor ce se împărtășesc din el»” (apud Valdimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de 

Răsărit) 

 

Cerință: completați tabelul de mai jos, bazându-vă atât pe suportul de curs, cât și pe citatele de 

mai sus 

 



Prezența Sfântului Duh în cultul eclesial 

 

 semnificație  exemplificare cu referință la 

textul sacru 

Taina Botezului   

Taina Împărtășaniei   

Taina Cununiei   

Taina Sf Maslu   

Taina Mirungerii   

Taina Pocăinței   

   

 

 

Aplicația 3 - Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului 

eclesial (30 min) 

 

 Asociațiile filantropice creștine au o istorie veche ce coboară în timp până în primele 

secole ale Evului Mediu. Dintotdeauna ele au fost, în comunitate, advărate centre de coagulare a 

unor comportamente morale, etice, sociale și civice. 

 Identificați în comunitatea în care se află școala în care lucrați o problemă ce necesită 

susținerea membrilor comunității: familii nevoiașe, copii foarte talentați, cu performanțe 

deosebite la învățătură, dar fără susținere materială, spațiu verde neîngrijit sau neutilizat, violență 

domestică, persoane bolnave, etc. Propuneți o soluție și dezvoltați un plan de acțiune pentru o 

activitate extrașcolară în care să aveți ca partener principal o astfel de asociație filantropică. 

 Puteți folosi următoarele resurese, ca modele de bune practici: 

  www.asociatiasfdamian.ro/ 

 http://www.fundatia.mmb.ro/ 

 Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă"  - FSSp (Iași) 

 Căminul pentru bătrâni "Cuvioasa Eustochia" Mănăstirea Agapia, jud. Neamţ 

 

Arghire Cristiana  

http://www.fundatia.mmb.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial; 

 Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial; 

 Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini raportul dintre componenta culturală şi cult eclesial; 

- Veți analiza dimensiunea culturală a cultului; 

- Veţi identifica oportunităţi de integrare în predare a componentei culturale a cultului eclesial; 

- Veți valorifica în predarea Religiei componenta culturală a cultului eclesial; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cult eclesial, dimensiune culturală, integrare, cultura Duhului; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 



APLICAȚII 

 

 

Aplicația 1 – 30 min. 

Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial  

 În închisorile comuniste Liturghia și Euharistia se făceau în condiții așa-zis improprii, dar „sfinții 

închisorilor” n-au renunțat niciodată la ele. În acest există nenumărate mărturii cutremurătoare ale unei 

adevărate vieți spirituale și duhovnicești trăite cu mare intensitate în condiții dintre cele mai vitrege. 

Utilizând textele de mai jos, descrieți secvențial cum ați utiliza astfel de mărturii în lecțiile de religie.   

 •„Cum făcea Liturghia, cam care erau etapele? 

 – În general făcea rar Liturghia. El stătea pe pat, noi stăteam la locurile noastre sau ne plimbam, 

ca să pară pentru cel ce ne supraveghea că facem cele obişnuite ale celulei. 

 În acest timp ascultam pe părintele, care spunea ce ştia pe de rost din Liturghie. Ascultam, ne 

plimbam şi răspundeam cu voce joasă "Doamne miluieşte" sau ce trebuia. Apoi făcea Împărtăşania cu 

ceea ce avea în cutele camasii. Scotea o fărâmă foarte mică, pe care o sfărâma şi mai tare, ca să ne putem 

împărtăşi toţi. Și dincolo de încurajarea pe care ne-a adus-o, harul Sfintei Împartasanii a întărit foarte mult 

sufletul nostru.” 

 • „- Ati mai trăit şi alte momente din acestea, în care să simţiţi limpede lucrarea lui Dumnezeu? 

 - Da, a mai fost un moment... Eu în închisoare am slujit Sfânta Liturghie. Nu aveam vin, aveam 

numai pâine și foloseam apa ca vin, fiindcă Mântuitorul a prefăcut apa în vin la nunta din Cana şi am 

socotit că şi aici, în suferinţa mea, ea se va sfinţi. 

 Slujeam în fiecare duminică. La început, gardienii mă înjurau, mă insultau: „Popă tâmpit... ,, şi 

altele, că aşa era tactica lor, ştii... Veneau să mă întrerupă în mijlocul slujbei, băteau în uşă, dar eu nu 

reactionam în nici un fel. Nu mi-a păsat nici de insulte, nici de ameninţări. Am continuat să slujesc în 

fiecare duminică. Şi niciodată nu m-au bătut pentru că am făcut Liturghia. Pe urmă chiar au renunţat să 

mă mai ameninţe. Probabil că cei din Biserică le-au spus: „Nu vă mai puneti mintea cu el, că ăsta-i un 

popă nebun!". 

(dialog cu părintele Ghe. Calciu - http://www.fericiticeiprigoniti.net/savarsirea-sfintelor-taine/450-sfanta-

liturghie-spovedania-si-impartasania-la-aiud) 

(Arghire Cristiana) 

 

Aplicația nr. 2 (60 minute) 

Tema: Contribuția mitropoliților români la dezvoltarea culturii naționale (Mitropolitul Varlaam, 

Mitropolitul Dosoftei, Mitropolitul Andrei Șaguna) 

 

a. Evocarea ( 4 minute) 

- Moment organizatoric; 

- Rostirea rugăciunii; 

- Pregătirea aperceptivă: 



    Biserica Ortodoxă Română s-a aflat mereu în centrul vieții poporului român încă din momentul 

apariției acestuia. Ea a contribuit mereu, prin slujitorii ei la dezvoltarea culturii, a artei, a 

învățământului, a organizat primele așezăminte de asistență socială de pe cuprinsul țării noastre.  

Mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe și-au adus o contribuție de seamă la dezvoltarea culturii naționale 

și la apărarea credinței noastre ortodoxe. Printre aceștia se numără trei personalități de seamă: 

Mitropolitul Varlaam al Moldovei, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei și Mitropolitul Antim Ivireanul 

al Țării Românești. 

    Profesorul anunță titlul lecției, îl scrie pe tablă, apoi prezintă obiectivele vizate. 

 

b. Realizarea sensului 

Se realizează lectura model a textului suport pe fragmente. 

Elevii vor citi și ei fragmentele și își vor nota impresiile într-un jurnal dublu, folosind ”metoda cu 

dublă intrare” (pe grupe). 

 

 Textul ales Comentariu și impresiile 

elevilor 

Mitropolitul 

Varlaam al 

Moldovei 

”La îndemnul său, Vasile Lupu s-a îngrijit de 

înființarea unei tipografii la Iași, prima din 

Moldova,…încă din 1637, Varlaamcerea ajutor 

pentru lucrul acesta de la țarul Moscovei, pe care-l 

cunoscuse cu câțiva ani în urmă, arătând că are gata 

de tipar o Cazanie. ….În 1640, Petru Movilă a 

trimis la Iași primele matrițe, precum și meșteri 

tipografi de la Kiev, în frunte cu Sofronie Pociațki, 

numit conducător al tipografiei…” (Pr. Prof. Dr. 

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 

Române) 

-Relații foarte bune între stat și 

biserică; 

-Mitropolitul Varlaam era un 

foarte bun diplomat; 

-Datorită mitropolitului 

Varlaam a luat ființă prima 

tipografie din Moldova, 

contribuind în felul acesta foarte 

mult la dezvoltarea culturii 

naționale. 

”Cazania lui Varlaam s-a răspândit mai mult în 

Transilvania, unde s-au găsit peste 350 de 

exemplare. Ea era atât de prețuită aici, încât s-au 

născut și procese între sate sau între credincioși 

pentru stăpânirea ei…Uneori, câte un exemplar din 

Cazanie, făcea un drum lung prin toate ținuturile 

locuite de români, fiind o adevărată ”carte 

călătoare”. Pentru a ajunge în stăpânirea ei, 

credincioșii făceau jertfe materiale, vrednice de 

luare aminte. Așa de pildă, credincioșii din satul 

Muntele Someșului, la îndemnul preotului lor, au 

cumpărat un exemplar din Cazanie, cu zece oi și 

opt miei. În alte părți se vindea cu 18-20 florini și 

chiar mai mult, când Noul Testament de la Alba 

Iulia se vindea cu 9-25 florini, iar Biblia de la 

București cu aproximativ 25 florini. Ca să putem 

aprecia aceste prețuri, reținem că în anul 1642 o 

pereche de boi costa între 12-30 florini, un miel 

între 0,30 – 0,42 florini, iar ziua de muncă a unui 

zidar sau tâmplar se plătea cu 0,42 florini și 

mâncare”. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria 

Bisericii Ortodoxe Române) 

-În anul 1643, Mitropolitul 

Varlaam a scos de sub tipar 

Cazania sau Carte românească 

de învățătură la dumenecele 

preste an și la praznice 

împărătești și la svânți mari; 

-Este cea mai importantă lucrare 

din vremea aceea, valoarea 

fiindu-i conferită de cele două 

prefețe din care transpare ideea 

unității de limbă și neam între 

românii din Moldova, 

Transilvania și Țara 

românească; 

-A fost o carte care a circulat 

foarte mult în acea vrme , 

primind supranumele de ”carte 

călătoare”. 

 



”Prin îndelunga și multipla sa activitate, 

mitropolitul Varlaam și-a înscris numele în rândul 

marilor ierarhi cărturari din trecutul nostru. Și-a 

adus un aport prețios la tipărirea de cărți în limba 

română, a sprijinit cu hotărâre pe românii 

transilvăneni în lupta lor pentru apărarea 

ortodoxiei, a stat în legătură cu bisericile Ortodoxe 

de pretutindeni, a stăruit pe lângă domnii țării 

pentru preoții săi, a avut un rol însemnat în 

pregătirea sinodului de la Iași și la împăcarea dintre 

Matei Basarab și Vasile Lupu. Teolog, bun patriot, 

conștient de unitatea românească, mitropolitul 

Varlaam a fost, mai presus de toate, unul din marii 

făuritori ai limbii românești literare, pregătind 

drumul marilor prozatori moldoveni de mai târziu.” 

(Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii 

Ortodoxe Române) 

-A fost unul dintre cei mai 

importanți ierarhi ai bisericii, 

bun diplomat, dar și un mare om 

de cultură, fiind unul dintre 

făuritorii limbii literare 

românești, conștient că numai 

educația, cultura poate da 

valoare unui popor. 

 

Mitropolitul 

Dosoftei al 

Moldovei 

 

”Mitropolitul Dosoftei este primul nostru poet 

național, primul versificator al Psaltirii în tot 

Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura 

dramatică universală și al unor lucrări istorice în 

românește, primul traducător al căților de slujbă în 

românește în Moldova, primul mare cunoscător al 

literaturii patristice și postpatristice la noi, primul 

cărturar român care a copiat documente și inscripții 

și care a avut un aport prețios în procesul  de 

formare a limbii literare românești.”  (Pr. Prof. Dr. 

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 

Române) 

-Primul poet național (1673- 

Psaltirea în versuri) 

-Traduce Istoriile lui Herodot; 

- Primul cărturar român, 

-A contribuit foarte mult la 

formarea limbii literare 

românești. 

”Psaltirea în versuri a pus bazele poeziei românești, 

iar Viața și petrecerea svinților stă – alături de 

cazania lui Varlaam - la temelia prozei noastre 

literare”  (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria 

Bisericii Ortodoxe Române) 

”Psaltirea în versuri”- a pus pus 

bazele poeziei româneși; 

-Viața și petrecerea svinților” 

sau ”Proloagele” a pus bazele 

prozei românești. 

”Acest Dosofteiu mitropolit nu era om prost de 

felul lui. Și era de neam mazâl; preaînvățat, multe 

limbi știe: elinește, lătinește, slovenește și altă 

adâncă carte și-nvățătură, deplin călugăr și cucernic 

și blând ca un miel. În țara noastră pe această 

vreme nu este om ca acela”. (Ion Neculce, 

Letopisețul Țării Moldovei – Lui Dosoftei 

Mitropolitul) 

-Om de cultură, cunoscător a 

mai multor limbi (greacă, latină, 

slavonă). 

-Călugăr cucernic, înzestrat cu 

alese calități morale. 

Mitropolitul 

Antim 

Ivireanul al 

Țării 

Românești 

”Activitatea lui Antim Ivireanul ca mitopolit poate 

fi urmărită sub mai multe aspecte: îndrumător al 

activității unor noi tipografii, traducător de cărți 

liturgice în românește, îndrumător al clerului, ctitor 

de lăcașuri sfinte, chivernisitor al bunurilor 

Mitropoliei și patriot luminat, cu dragoste adâncă 

față de poporul român…””. (Pr. Prof. Dr. Mircea 

Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române) 

-Înființează tipografii la 

București, Tîrgoviște și Snagov; 

-Traduce numeroase cărți de 

slujbă în mai multe limbi; 

-Construiește multe locașuri de 

cult; 

-Patriot luminat. 

 



” Prin munca lui, Ortodoxia românească s-a ridicat 

la un prestigiu deosebit în fața celorlalte popoare de 

credință ortodoxă” ”. (Pr. Prof. Dr. Mircea 

Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române) 

-A contribuit, prin întreaga sa 

activitate la creșterea 

prestigiului în lume a Bisericii 

Ortodoxe Române. 

”Este de admirat acest martir al Ortodoxiei, Antim 

Ivireanul, pe care pașii cunoscuți și necunoscuți ai 

vieții lui, l-au purtat din Orient până la noi și care, 

păstrând dragostea primei sale patrii, iubește și 

servește deopotrivă pe ce-a de-a doua, Țara 

Românească. Purtând în suflet de pelerin valorile și 

darurile Ortodoxiei, își împarte inima cu 

credincioșii de pretutindeni, vrea luminarea și 

eliberarea lor, le trimite tuturor gândul, munca și 

dragostea sa, murind mucenicește pentru Țara 

Românească și pentru credința creștină”. (Teodor 

M. Popescu, Antim Ivireanul, apostol și mucenic al 

dreptei credințe) 

-Este adus în țara noastră de 

domnitorul Constantin 

Brâncoveanul; 

-Este martirizat de către turcii, 

pe 11 septembrie. 

 

 

 

c. Reflecția-  Investigația comună 

Se adresează întrebările și sarcinile de lucru întregii clase 

1. Motivați dorința celor trei mitropoliți de a contribui la dezvoltarea culturii naționale; 

2. Prezentați însușirile morale comune celor trei mitropoliți 

3. Se folosește pentru fiecare mitropolit în parte ”tehnica ciorchinelui” – metoda ”rețeaua personajului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

  

  

 

 

(Obs. Se procedează la fel și în cazul celorlalți doi ierarhi) 

                                                         

                                                             

Evaluare- Fiecare elev va prezenta în scris care a fost contribuția sa concretă la realizarea obiectivelor lecției. 

Se fac aprecieri individuale și în grup. 

 

d. Extinderea 

Realizați un mini eseu în care să povestiți rolul pe care l-au jucat activitățile culturale a celor trei mitropoliți în 

dezvoltarea culturii naționale. 

 

(Filip Daniela)  

 

Mitropolitul 

Varlaam al 

Moldovei 

Cazania 

1643 

Activitatea 
tipografică 

Alte 

activități 

Șapte 

taine 

Răspuns 

la 

catehism

ul 

calvinesc 

Prima tipografie 

din Moldova 

M-rea Sf. 

Trei Ierarhi 

Colegiul de 

la Trei 

Ierarhi Sinodul de 

la Iași 



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 

 
 

 

 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S3 (on-line) 

Valorizarea în predare a componentei culturale a cultului eclesial 

(60 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial; 

 Exemplificarea dimensiunii culturale a Duhului în cultul eclesial; 

 Modele de integrare în predarea Religiei a dimensiunii culturale a cultului eclesial; 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți defini raportul dintre componenta culturală şi cult eclesial; 

- Veți analiza dimensiunea culturală a cultului; 

- Veţi identifica oportunităţi de integrare în predare a componentei culturale a cultului eclesial; 

- Veți valorifica în predarea Religiei componenta culturală a cultului eclesial; 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cult eclesial, dimensiune culturală, integrare, cultura Duhului; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 



 

 

 

 Aplicație Raportul dintre componenta culturală şi cultul eclesial (30 min) 

 

 Așezămintele monahale sunt depozitare ale unui patrimoniu cultural, de mute ori de-a 

dreptul impresionant: biblioteci, icoane vechi, muzee- în care se găsesc manuscrise, cărți vechi, 

obiecte, ateliere de pictură, de broderie, etc.  

 a. Identificați în localitatea/județul dvs astfel de așezăminte 

 b. Descrieți cum contribuie o astfel de informație la formarea competențelor specifice în 

asigurarea conținutului pentru unitatea de învățare - „Spiritualitate și viață creștină”/ 

„Monahismul - formă a spiritualității creștine”, la clasa a IX-a sau „Exprimarea învățăturii 

creștine”/ Locaşurile de cult ale creştinilor - apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale 

 

 

  

Arghire Cristiana 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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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 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 
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Introducere 

 

Trăim fiecare clipă cu nădejdea obținerii mântuirii. Diferența dintre persoane o 

statornicește măiestria fiecăruia dintre noi de a înfrumuseța viața, prin ceea ce face și prin 

ceea ce este omul în întregul său. Frumosul, în starea lui cea mai împlinită, este Dumnezeu. El 

este frumos în Duh, în puterea-I neasemuită. Toate faptele noastre frumoase își găsesc 

prețuirea și bucuria pe deplin împărtășită în El. Iar de la El se întoarce răsplata mult ridicată la 

cote de nemăsurată fericire. În omul credincios, frumusețea divină lucrează cu mai mare 

randament, ajutându-l pe acesta să performeze, să fie conștient de devenirea sa adevărată, 

cea de natură duhovnicească. Dimensiunea pământească îi permite omului să-l perceapă pe 

Dumnezeu prin simțuri. Toți analizatorii trupești aspiră spre împlinirea personală în frumosul 

etern. De aceea, cultivarea Frumosului în pictură, în muzică, în complexul experimentării 

existențiale ajută la dezvoltarea armonioasă a personalității umane. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

Kalokagathia  

 

 

 
 

Toate lucrurile frumoase datorează frumusețea lor frumosului în sine.(Platon) 

 
Din timpuri imemoriale, frumuseţea a fost un subiect central al umanităţii. Era în toate 

lucrurile înconjurătoare, savurat, plăcut ochiului şi minţii. Parte a poeziei, la început, se extinde 

apoi cu ajutorul filosofilor şi la alte categorii (natură, om, caractere, acţiuni, psihic, artă), 

pentru a fi apoi pus în legătură cu alte valori, în specialbine şi util.1 

Termenul de kalokagatia[< gr. Kalokagathia,καλοκαγαθια, unde kalos „frumos” + kai „şi” 

+ agathos „bun”] denumea în Grecia antică idealul armonizării virtuţiilor morale cu frumuseţea 

fizică, o uniune indisolubilă între bine şi frumos, între etic şi estetic. Conceptul de kalokagatia a 

                                                 
1
 D. Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel, în: I. Isac, „Restituiri”, Anuarul Institutului de Istorie „G. 

Bariţiu”, Seria Humanistica, tom VI, 2008, p. 392.  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/11 
 

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 

apărut ca parte „a triadei de valori fundamentale – binele, adevărul şi frumosul”2, şi însemna o 

îmbinare armonioasă a trupului şi a minţii. Pentru a se integra conceptului de kalokagatia, 

vechiul grec trebuia să prezinte un număr de însuşiri fizice (să fie frumos, adică plăcut din 

punctul de vedere al înfăţisării ş.a.), dar şi spirituale (onest, cu un caracter nobil, politicos 

ş.a.), încununate de cele morale (bun, generos, curajos, demn de admiraţie ş.a.).3 Cei urâţi, 

dar şi cei diformi nu se încadrau în această categorie, care oricum se referea doar la bărbaţi, 

femeile nefiind luate în calcul.4 

Socrate „îmbină teza caracterului obiectiv al frumosului cu teza definirii lui finaliste prin 

util, bun, folositor”, dar „profesează o relativitate a frumosului, având în vedere diversitatea 

posibilă a utilului”. Spre exemplu, spune el, „una e frumuseţea în alergare, alta în luptă”.5 

Socrate consideră că două ar fi criteriile frumosului care ar garanta, fie separat, fie împreună 

frumuseţea unui lucru: utilul şi agreabilul, fără a ignora „frumuseţile sufleteşti”.  

Pe de altă parte, Platon este cel care „geometrizează” frumosul. „În viziunea părintelui 

Academiei, universul este structurat după legile frumosului; acesta insistă asupra elementelor 

fundamentale ale frumosului: ordinea, unitatea, integralitatea, perfecţiunea, proporţia. Nu e 

părăsită nici kalokagathia, întrucât elementele frumosului cosmic au finalitate educativă şi 

chiar cathartică asupra sufletelor.”6 Se poate spune că Platon a contribuit la „acreditarea unora 

dintre aspectele pe care, în toate vremurile, gânditorii din acest domeniu le vor recunoaşte ca 

aparţinând imaginii concrete a frumosului”7 (unitatea ordinea, simetria, armonia, proporţia, 

potrivirea, măsura şi regularitatea matematică), toate subordonându-se criteriilor morale şi 

sociale. 

Spre deosebire de Platon, Aristotel defineşte categoria frumosului: „Formele cele mai 

înalte ale frumosului sunt ordinea, simetria şi definitul şi pe acestea, mai ales, le scot în 

evidenţă ştiinţele matematice” (Metafizica, cap. XIII), dar, asemenea predecesorului său, 

frumosul este universal; „elementele lui se pot regăsi atât în sferele creşti, cât şi în sânul 

formelor vieţii de pe pământ ori în viaţa socială, în corpul omenesc, în sănătatea şi forţa 

acestuia, în domeniul moral sau în registrul senzorial.” În viziunea lui Aristotel, frumosul nu 

                                                 
2
M.-A. Dürrigl, „Kalokagathia – beauty is more than just external appearance”, Journal of Cosmetic Dermatology, 1, 

2002, p. 208. 
3
New World Dictionary, la: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beauty(14 ianuarie 2015). 

4
M.-A. Dürrigl, art. cit., 2002, p. 208. 

5
D. Isac, art. cit., p. 393. 

6
Ibidem, pp. 399-400. 

7
Ibidem, p. 401. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beauty%20(14
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este legat doar de perspectiva matematică, ci filosoful „se străduieşte să îi evindeţieze 

corelaţiile şi implicaţiile cu artisticul, eticul şi sfera naturii.”8 

Conceptul de frumos a suferit serioase modificări în Evul Mediu, asupra lui exercitându-se 

o puternică presiune a gândirii creştine. Din binomul minte-trup, important era doar cel 

referitor la frumuseţea interioară, cea a sufletului, împreună cu virtuţiile lui. Frumuseţea fizică 

era încărcată de conotaţii negative (mândrie, patimă, dorinţă ş.a.), existând numeroase pagini 

care înfierează rochiile elegante, parfumurile, cosmeticele etc. şi vorbesc despre natura 

efemeră a trupului. Prin urmare, cu cât cineva era mai frumos sau arăta mai bine, cu atât era 

mai mare pericolul de a-şi pierde sufletul.9 Totuşi, imaginea omului, ca întreg, avea să fie 

reinstaurată odată cu Renaşterea. 

 

Noțiuni teoretice (15 minute) 

 

Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 

 

Oamenii trebuie a fi cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut. 

(Blaise Pascal) 

 

Vladimir Lossky  subliniază că „toţi Părinţii Bisericii, atât cei din Răsărit cât şi cei din 

Apus, sunt de acord să vadă în faptul creaţiei omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 

o oarecare orânduire de mai înainte stabilită, un fel de potrivire dintru început între fiinţa 

omenească şi fiinţa dumnezeiască”10.  

Chipul lui Dumnezeu este văzut ca un dar din partea dumnezeirii. „Aşa fiind (bun n.n.) 

şi pentru că tocmai de aceea S-a hotărât să ne aducă la viaţă, Dumnezeu nu-Şi arată 

bunătatea doar pe jumătate, dăruind omului numai o parte din bunătăţile Sale şi păstrând 

pentru Sine în chip invidios cealaltă parte, ci îşi arată suprema bunătate tocmai prin aceea că l-

                                                 
8
Ibidem, pp. 404-405. 

9
M.-A. Dürrigl, art. cit., p. 208. 

10
 Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, p. 143. 
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a adus pe om din nefiinţă la viaţă şi l-a copleşit cu tot felul de daruri. Mulţimea tuturor acestor 

bunătăţi e atât de mare încât nu ştim dacă s-ar putea număra uşor. De aceea rezumându-le, 

Scriptura le-a descris în felul următor: „după chipul Său l-a făcut Dumnezeu pe om” (Facere 1, 

27), ceea ce e la fel ca şi cum ar fi spus că firea omenească a fost făcută părtaşă la toate 

bunătăţile”11 (p. 49). Pornind de la afirmația că Hristos este chipul lui Dumnezeu, se poate 

concluziona că ”omenirea a fost creată după Hristos, Care este chipul Tatălui”12.  

Potrivit exegezei patristice, și nu numai, chipul lu Dumnezeu în om presupune o serie 

de caracteristici: ființă rațională și inteligentă, înzestrată cu liber arbitru13; înzestrarea omului 

cu ”facultățile de a gândi și de a vorbi, de a stăpâni creația”14. Făcând o trecere prin teologia 

răsăriteană, Vladimir Lossky observă că „uneori se atribuie caracterul de chip al lui Dumnezeu 

demnităţii împărăteşti a omului, superiorităţii sale în lumea sensibilă, alteori se vrea văzut în 

firea sa duhovnicească, în suflet sau în partea principală şi conductoare a fiinţei sale, în minte, 

în facultăţile superioare ca inteligenţa, raţiunea sau în libertatea proprie omului... Câteodată 

chipul lui Dumnezeu este asimilat cu vreo calitate a sufletului, cu simplitatea lui, cu nemurirea 

lui sau cu facultatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, de a trăi în legătură cu El...”15 

Omul a fost făcut după Chipul lui Dumnezeu, după Cuvânt, ca subiect care să-L poată 

gândi pe El, încât el se mişcă spre existenţă în baza unei chemări din partea lui Dumnezeu-

Cuvântul. Din acest motiv, perspectiva teologică nu îngăduie ca omul să fie considerat 

rezultatul întâlnirii unor forţe impersonale, produsul unor mecanisme oarbe, îngrămădirea 

conjuncturală a unor elemente şi structuri vii. Nici lumea nu este rostogolirea iminentă a unor 

cauze şi efecte, rezultatul unor procese implacabile. Dacă ar fi aşa, ar trebui ca cele mai grele 

dintre întrebările vieţii, privind rostul existenţei noastre şi al lumii, să fie îndreptate către 

atomii şi moleculele care ne alcătuiesc sau către interacţiunile fundamentale care ţin legate 

componentele acestea. Dar este uşor de sesizat că, pentru un subiect conştient şi irepetabil, o 

                                                 
11

 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre crearea omului, în vol. Scrieri exegetice, dogmatico-polemice şi morale, PSB 30, trad. 

pr.prof.dr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 49. 
12

 Pr. Andrew Louth, Introducere în teologia ortodoxă, trad. Dragoș Mîrșanu, Ed. Doxologia, Iași, 2014, p. 142.  
13

 Ibidem, p. 143.  
14

 Pr.prof.dr. Ion Bria, Tratat de teologie dogmatică și ecumenică, Ed. România creștină, București, 1999, p. 108. 
15

 Vladimir Lossky, op.. cit., p. 144. Pornind de la afimaţia ioaneică că „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8), Sf. 

Grigorie de Nyssa (op. cit., p. 24) crează o imagine a chipului lui Dumnezeu în om. „În acelaşi timp Dumnezeu este 

iubire şi izvorul iubirii, după cum spune marele Ioan că „dragostea este de la Dumnezeu” (I Ioan 4, 7) şi „Dumnezeu 

este iubire”. Acest lucru l-a întimpărit şi pe faţa noastră Plăsmuitorul firii noastre, căci – spune El – „întru aceasta vor 

cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste între voi” (Ioan 13, 35). Aşadar, dacă această iubire nu 

există, atunci toate trăsăturile chipului se schimbă”. 
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astfel de interogaţie ultimă nu poate fi adresată unor puteri impersonale. Din partea acelora, 

omul nu poate primi vreun răspuns edificator.16   

Chipul este un dat ontologic al omului, din moment ce textul scripturistic susține că 

omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Mai mult, versetul 27, după cum s-a observat 

deja, face apel la repetiție pentru a descrie crearea după chipul lui Dumnezeu: ”și a făcut 

Dumnezeu pe omul după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și 

femeie”. Fiind dat al lui Dumnezeu, „chipul este constitutiv şi normativ, totodată, el nu poate fi 

niciodată pierdut, nici distrus”17. 

Asemănarea însă, pornind și de la sensul cuvântului în limba greacă, presupune o 

mișcare a omului spre Cel cu care se dorește a fi asemenea. Privită din această perspectivă, 

asemănarea reprezintă împlinirea și desăvârșirea chipului. 

Relația dintre chip și asemănare este descrisă ca fiind un drum permanent spre 

sfințenie. Părintele Dumitru Stăniloae vorbește despre asemănare ca fiind nu doar starea finală 

de îndumnezeire, ci întreg drumul de dezvoltare a chipului, prin voinţa omului stimulată şi 

ajutată de harului lui Dumnezeu”18. De aceea, din perspectiva sa, după căderea în păcat chipul 

„chipul s-a păstrat în om, deşi n-a păşit pe calea asemănării”, dovadă a faptului că ”un chip 

deplin este un chip ce se actualizează în mişcarea de asemănare. Un chip ce nu se activează e 

oarecum un chip slăbit, dar niciodată deplin pierdut. De aceea se spune că Hristos a restabilit 

chipul sau a aflat chipul pierdut. Dar nu se spune că l-a creat din nou”19. 

Crearea după chipul lui Dumnezeu presupune ceva mai mult decât rațiunea și 

libertatea. Andrew Louth observă că a fi după chipul lui Dumnezeu înseamnă ”a participa în 

Logos, Cuvântul lui Dumnezeu...dar și a avea o relație cu Dumnezeu prin chipul Său, adică prin 

Cuvânt”. Aceasta înseamnă că ”a gândi despre om ca fiind după chip în acest sens ne fixează 

următorul cadru: am fost creați de Dumnezeu Tatăl după chipul Cuvântului prin Cuvânt, pentru 

ca prin Cuvântul care ne-a creat să putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl - iar 

acest proces are loc prin har, adică prin Duhul Sfânt”20. 

 

 

 

                                                 
16

 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Creația, rezultatul bunăvoinței lui Dumnezeu, Ziarul Lumina, . 
17

 Paul Evdokimov, op. cit., p. 93. 
18

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, EIBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 272. 
19

 Ibidem, p. 272-273. 
20

 Andrew Louth, op. cit., p. 145. 
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Noțiuni teoretice (5 minute) 

 

Unitatea interioară în viața duhovnicească – armonia  

 

 

Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta! (Mark Twain) 

 

Ideea de persoană se referă în primul rând la Dumnezeu. Teologia creștină mărturisește 

un singur Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și totuși, ”în toate lucrările 

patristice, se poate observa destul de clar că, atunci când Sfinții Părinți vorbeau de Dumnezeu 

ca Persoană, ei se refereau deodată la unitatea de ființă și la alteritatea personală a Tatălui, a 

Fiului și a Sfântului Duh.”21 Același teolog afirmă că Sfinții Părinți vor avea curajul de a nu mai 

considera persoana, prosopon, ca un adaos, ca o mască a ființei, ci ”ipostasul însuși ale 

acesteia”22. 

Din perspectivă teologică, omul apare ca fiind încă de la creație o persoană ce tinde 

spre comuniune. Pornind de la definirea persoanei ca om cu toate calitățile și însușirile sale, 

textul biblic subliniază că omul poate fi numit astfel doar în dualitatea ființei sale, trup și suflet: 

”atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața  lui 

suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facere 2, 7).  

În același timp însă omul ca persoană, prosopon, se identifică prin însăși numele cel îl 

poartă ca fiind chipul, masca, fața cuiva. Ori aceasta trimite în mod inevitabil la actul prin care 

Dumnezeu a creat pe om: ” Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui 

Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 27). Astfel omul creat de Dumnezeu 

se găsește din start în fața unei duble comuniuni: cu Dumnezeu și cu aproapele. Petre Țuțea 

merge mai departe afirmând că ”poziția omului este determinată de relația cu Divinitatea, 

                                                 
21

 Pr. Gheorghe Popa, Comuniune și înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne, Ed. Trinitas, Iași, 2000, 

p. 119.  
22

 Ibidem. 
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cosmosul, semenii și sine. Adică, viziunea teocentrică, cosmocentrică, sociocentrică și 

antropocentrică”23. 

În primul rând, calitatea de chip al lui Dumnezeu așează pe om în comuniune cu Cel al 

cărui chip îl poartă. Însuși chipul reprezintă o comuniune. Fiind chip ce tinde spre asemănarea 

cu originalul al cărui pecete o poartă, omul se află într-o permanentă mișcare spre Dumnezeu. 

Se raportează la El, îl caută, îl acceptă și își coordonează viața după principiile Sale. De fapt, 

rugăciunea, participarea la viața cultică, euharistia sunt momente în care omul intră în 

comuniune și cuminecare cu Hristos, chipul lui Dumnezeu. Părintele Stăniloae observă că 

păcatul întunecă comuniunea cu Dumnezeu, dar nu distruge în totalitate: „prin păcat 

comuniunea clară se întunecă, dar întrucât sufletul raţional rămâne în om, rămâne şi o 

anumită relaţie cu Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu mai e cunoscut ca Persoană, ci numai 

ca adevăr şi bine impersonal ce ţâşnesc din faţa acoperită a Lui. Fiinţa noastră, în calitatea sa 

de chip al lui Dumnezeu, rămâne permanent participantă la divin, la lumina dumnezeiască, 

chiar dacă nu o mai vede destul de clar”24. 

 

Noțiuni teoretice (10 minute) 

 

  Proporția și simetria în arta bisericească  

 

 

Frumusețea este ceea ce emană simetrie mai degrabă decât simetria însăși. (Plotin) 

 

Ceea ce oferă omului originalitate și valoare este Chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a 

ales ca să își lase cel mai clar amprenta pe cea mai valoroasă operă a Sa. Dumnezeu alege 

omul ca imagine a Sa în lume.  

Omului, în sintagma „creat după chipul lui Dumnezeu”, i se conferă o demnitate cu totul 

specială. 

                                                 
23

 Petre Țuțea, Omul. Tratat de antropologie creștină. vol. 1, Problemele sau cartea întrebărilor, Ed. Timpul, Iași, 

1992, p.. 9. 
24

 Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, EIBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 269. 
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Modelul chipului dumnezeiesc al omului este Sfânta Treime. Dar omul e văzut și ca chip 

al Logosului divin, Care, la rândul Său fiind chipul Tatălui, a îmbrăcat la plinirea vremii și chipul 

Său uman. (Fil. 2, 6-7; Evr. 1, 3) 

Omul este astfel „chipul Cuvântului” și ca atare „după chipul” Tatălui. 

Ca chip al Cuvântului, omul este subiect al lucrurilor, sau impreună subiect cu semenii 

săi, având responsabilitatea să vadă prin lucruri rațiunile divine ale lor și pe Logosul însuși ca 

subiect supreme al lor și să dezvolte cu semenii săi comuniunea ca împreună-subiecte ale 

lucrurilor, după chipul Logosului  divin. 

 

Potrivit Sfântului Apostol Pavel – dimensiunea termenului „chip” este aceea că, pentru a 

fi întreg omul trebuie să poarte „chipul” omului „ceresc”, adică cel al lui Hristos. (I Cor. 15,49) 

 

Persoana umană, implicând în ea toate persoanele umane, e chemată la existență ca un 

partener creat al Cuvântului lui Dumnezeu cel personal, ca un chip al Lui Însuși, pentru a gândi 

și ea în calitate de subiect, rațiunile obiective ale lucrurilor împreună cu Cuvântul Dumnezeiesc, 

subiectul gânditor originar al lor. 

Raționalitatea lucrurilor implică o persoană creatoare care le-a gândit și continuă să le 

gândească. 

În cazul lumii, există o singură persoană care le gândește și le crează și altele cărora le 

sunt adresate spre împreună gândire. Iar gândirea lor de către noi înseamnă că noi, ca 

subiecte gânditoare, suntem după chipul Cuvântului, Care le-a gândit și le-a creat pentru un 

dialog cu noi. 

Noi ne mișcăm spre existență în baza unei chemări a noastre la existență din partea 

Cuvântului. Venind la existență, venim spre Cuvântul, singurul existent cu adevărat, atrași de 

El din nimic, dar venim nu ca niște obiecte, ci ca niște subiecte, pentru care atragerea la 

existență este ăn același timp o chemare la un dialog etern cu El. 

 

Noi ne simțim mânați să adunăm rațiunile lucrurilor în noi și să le exprimăm pentru că 

prin ele ne realizăm, pentru că ele ne sunt adresate ca mijloace ale dialogului nostrum cu 

Cuvântul lui Dumnezeu și de creștere a noastră în comuniune cu El.  

Acest dialog și acest accord sunt într-o dezvoltare continuă. 
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Lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decît prelucrate și descifrate într-o colaborare 

comună, impusă de împrejurări, din care nu lipsește lucrarea diriguitoare, gânditoare și 

cuvântătoare a Cuvântului Dumnezeiesc. 

Odată cu aceste preocupări pentru lumea înconjurătoare, care poate deschide ferestre 

către înţelegerea mai profundă a darurilor oferite de Dumnezeu omului în lume, gândirea 

patristică a zăbovit asupra limitelor puterilor omeneşti. Faptul că omul nu poate, în mod 

autonom, să cunoască desăvârşit ceva, cât de mic, este aproape un aspect comun în scrierile 

patristice. Aceasta, pentru că nu e cu putinţă să cunoaştem desăvârşit nici lucrurile ieşite din 

mâna omului. „Dacă nu poţi cunoaşte, omule, acestea pe care le avem înaintea ochilor şi pe 

care le săvârşeşte priceperea omenească datorită iubirii de oameni a lui Dumnezeu, cum poţi 

cunoaşte desăvârşit pe cele create de Dumnezeu? Ce iertare mai poţi avea? Ce cuvânt de 

apărare, când eşti atât de nebun de-ţi închipui cele mai presus de firea ta?“. 
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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 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicația 1 (30 minute) 

 

Exerciţiul I (10 minute) 

 

Pe o foaie se va desena silueta unei persoane. Scrieți însuşiri, atât ale minţii cât 

şi ale trupului, specifice omului ideal reprezentat de kalokagatia. 

 
 

Exerciţiul II (20 de minute) 

 

Cât din conceptul de kalokagatia, aşa cum era el înţeles în Antichitate, se 

regăseşte în ziua de azi? Care sunt însuşirile (atât cele ale trupului, cât şi cele 

morale) apreciate de societatea cotemporană? Comentaţi. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 2 (30 minute) 

 

Citiți cu atenție textul de mai jos, citat al Sfântului Grigorie de Nyssa:  

„De ce nu i s-a dat omului deodată cu trupul şi mijlocele pentru a-şi apăra viaţa, ci 

omul vine pe lume gol şi neajutorat, sărac şi lipsit de lucruri de cea mai mare trebuinţă în aşa 

măsură încât, judecând după aparenţă, el e vrednic mai curând să fie compătimit decât 

preamărit? El nu-i înarmat nici cu coarne, nici cu gheare ascuţite, cu fălci şi dinţi puternici ori 

ghimpi prevăzuţi cu otravă nimicitoare, după cum e cazul la cele mai multe animale ca să se 

apere de răuvoitori, ba nu-i învelit nici cu vreo haină de păr pe corp. Şi totuşi poate că, pentru 

siguranţa lui, tocmai cel sortit de fire să stăpânească peste alţii s-ar fi căzut să fie dotat prin 

fire cu arme specifice spre a nu apela la ajutor străin. Căci pentru siguranţa lor natura le-a 

sortit forţa suficientă leului, mistreţului, tigrului, panterei şi altor fiare de felul lor şi tot astfel 

taurului coarne, iepurelui iuţeală, gazelei forţa săriturilor elastice şi agerime în privire, unora 

dintre animale mărime, altora şiretenie, păsărilor aripi, albinei acul şi în general tuturor natura 

le-a hărăzit ceva spre apărare. Singur omul e mai încet decât toate când e vorba de viteză, e 

mai mic decât toate animalele puternice şi uriaşe, mai uşor de învins decât toate când ne 

gândim la armele de apărare dăruite de natură.” 

 

Răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce este omul? 

2. Care este cea mai importantă calitate umană? Dar cel mai mare defect? 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicația 3 (30 minute) 

 

Alegeți o reprezentare iconografică și prezentați elementele care vă determină să o 

considerați conformă principiilor de credință creștină. Argumentați alegerea efectuată. 

Redactați un text de o pagină în care să prezentați interiorul unei biserici preferate de 

către dumneavoastră. Să aveți în vedere și argumentarea alegerii dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P1_T4_U1_S4 (OL2 - 10) 

APLICATII SUPLIMETARE 

 



 
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 

 

 

 

P1_T4_U1_S4 (ON-LINE 2) 

Frumosul: unitatea interioară, proporţia şi simetria în viaţa duhovnicească şi în pictura 

bisericească 
– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

 

                                                              

 



 
 

 

 

APLICAȚII 

 

  

 

Aplicaţia 1: 

Numiţi minim 3 teme din programa analitică la disciplina Religie în cadrul cărora aţi putea să 
evidenţiaţi legătura dintre limbajul rațiunii omenești – capabilă să elaboreze descrieri ale 

fenomenelor lumii înconjurătoare și ordinea existentă în lumea înconjurătoare. 

Timp: 15 min 

                             

 

Aplicaţia 2: 

Analizaţi următoarele afirmaţii, apoi concepeţi o activitate de învăţare prin care să ajutaţi elevii 

să descopere raţiunile pe care Dumnezeu le-a pus în lucrurile Sale:  
Timp: 35 min. 

 
“ Acest sistem foarte elegant al soarelui, planetelor și al  cometelor nu a putut să se nască decât 
din mintea și puterea unei fiinţe inteligente și puternice.”(Isaac Newton)1 
 
“Cel ce a trăit intensa experienţă a unor progrese încununate de succes în acest domeniu 

(știinţa) a fost cuprins de un profund respect pentru raţionalitatea care se exprimă în tot ce 
există.”( Albert Einstein)2 
 
“Raţiunile lucrurilor, întocmite dinainte de veacuri în Dumnezeu, precum Însuși a știut… se văd 
prin înţelegere din făpturi… Căci toate făpturile lui Dumnezeu, contemplate de noi prin fire, cu 
ajutorul cuvenitei știinţe și  credinţe, ne vestesc în chip ascuns raţiunile după care au fost făcute 
și ne descoperă prin ele scopul așezat de Dumnezeu în fiecare făptură… Din contemplarea 
înţeleaptă a creaţiei desprindem Raţiunea care ne luminează cu privire la Sfânta Treime, adică 
la Tatăl, Fiul și la Duhul Sfânt.”3 
                

“Dumnezeu, isprăvind de creat raţiunile prime și esenţele universale ale lucrurilor, lucrează 

totuși până azi, nu numai susţinând acestea în existenţă, ci și aducând în actualitate, desfășurând 

și constituind părţile date virtual în esenţe; apoi, asimilând prin providenţă cele particulare cu 

esenţele universale până ce, folosindu-se de raţiunea mai generală a fiinţei raţionale sau de 

mișcarea celor particulare spre fericire, va uni pornirile spontane ale tuturor. În felul acesta le va 

face pe toate să se miște armonic și identic întreolaltă și cu întregul, nemaiavând cele particulare 

                                                 
1
  Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Scolia general) apud.Ion Vlăducă, Elemente de 

apologetică creștină, Ed. Bizantină, București, 1998, p.148 
2
 Apud. Alice Calaprice, Albert Einstein- Cuvinte memorabile, Ed. Humanitas, București 2008, p. 212 

3
 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie (Filocalia, vol.3), Ed. Humanitas, București, 2004, p 63 



 
o voie deosebită de acelor generale, ci una și aceeași raţiune, văzându-se în toate neîmpărţită de 

modurile de-a fi ale acelora cărora  li se atribuie la fel. Prin aceasta se va arăta în plină lucrare 

harul care îndumnezeiește toate.”(Sfântul Maxim Măturisitorul)
4
 

 

 Aplicaţia 3: 

Având la dispoziţie tema de studiu de mai jos, realizaţi o secvenţă a lecţiei Elemente de 

iconografie, la clasa a XI-a, care să aibă ca obiective evidenţierea frumuseţii care izvorăște din 

armonia compoziţiei și identificarea caracteristicilor şi a semnificaţiei spirituale ale  artei 

bisericești; 

Timp: 40 min. 

 

Tema de studiu: Icoana  Sfintei Treimi ,  de Andrei Rubliov (1415) 

 

“Se pot distinge trei planuri suprapuse. În primul rând este evocată povestirea biblică a vizitei 

celor trei călători la Avraam (Geneza XVIII, 1-15). Comentariul liturgic o descifrează:” Fericite 

Avraam, tu i-ai văzut, tu ai primit dumnezeirea cea una și întreită.” Deja înlăturarea chipurilor lui 

Avraam și al Sarei îndeamnă la pătrunderea mai aprofundată și la trecerea spre planul al doilea, 

cel al “economiei divine”. Cei trei călători cerești  formează “Sfatul cel veșnic”; peisajul își 

schimbă semnificaţia: cortul lui Avraam devine palatal –templu; stejarul din Mamvri, pomul 

vieţii; cosmosul, o tăietură abia schiţată în natură, semn ușor al prezenţei sale. Viţelul oferit ca 

hrană face loc potiruluii euharistic. 

 

Cei trei îngeri, vioi și zvelţi, oferă privirilor noastre trupuri foarte alungite. Aripile îngerilor, ca și 

modul schematic de a trata mesajul dau impresia imediată de imaterialitate, de absenţă a 

greutăţii. Perspectiva răsturnată înlătură distanţa , profunzimea în care totul dispare în depărtare 

și prin efectul contrariu, apropie figurile, arată că Dumnezeu este acolo și pretutindeni. (…) 

 

Cele trei personaje conversează poate despre textul lui Ioan: “Dumnezeu a iubit atât de mult 

lumea, încât l-a dat pe Fiul Său Cel Unul Născut.” Dar Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna 

act: el ia chipul jertfelnic al cupei. 

 

Al treilea plan, cel intra-divin, este doar sugerat: el este transcendent și inaccesibil. E totuși 

prezent, în măsura în care economia mântuirii decurge din viaţa lăuntrică a lui Dumnezeu. 

 

Dumnezeu, prin esenţa Sa cea întreită este dragostea în sine; dragostea Sa faţă de lume nu este 

decât reflexul întreitei Sale iubiri. Dăruirea de sine, care nu este niciodată o lipsă, ci expresia 

preaplinului în iubire, este întruchipată de cupă; îngerii sunt grupaţi în jurul hranei divine.(…) 

Cei trei îngeri sunt în repaus- e suprema pace a fiinţei în sine- acest repaus este însă “ exaltant ” ; 

este o autentică extază, “ ieșirea din sine însuși”. ( Sfântul Grigorie al Nysei subliniază acest 

mister: << Este cel mai mare paradox ca nemișcare și mișcare să fie același lucru.>> 

 

Mișcarea pleacă de la piciorul stâng al îngerului din dreapta, se continuă cu înclinarea capului 

său, trece la îngerul din mijloc, antrenează în mod irezistibil cosmosul: stânca, copacul, și se 

                                                 
4
.ibidem, p 42. 



 
împlinește în poziţia verticală  a îngerului din stânga, intrând în stare de repaus, ca într-un 

receptacol. Pe lângă această mişcare circulară, a cărei împlinire le orientează pe toate celelalte, 

aşa cum face veşnicia cu timpul, verticala templului şi a sceptrelor desemnează liniile de forţă 

verticale, aspiraţia pământescului spre cerescul unde elanul îşi găseşe sfârşitul. 

 

(Paul Evdochimov - ARTA ICOANEI-O  TEOLOGIE A FRUMUSEȚII, Editura 

Meridiane,1993, p 207) 

 
Daniela Popa 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în pictura 

bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2.FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa disciplinei Religie care presupun 

noțiuni despre creațiile artistice  

3.CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

http://www.predareareligiei.ro/
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Nădejdea  

APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 – (20 min)- Rebus 

 Alcătuiți un rebus care să conțină noțiuni despre frumos, așa cu era el perceput în Grecia 

antică, în Evul Mediu, în Renaștere și așa cum este  conceput astăzi, în creștinism. 

 Porniți în construirea acestuia, așezând pe axa verticală cuvântul kalokagatia, care denumea 

în Grecia antică idealul armonizării virtuților morale cu frumusețea fizică. 

 

Aplicația nr. 2 – (20min) – Scara virtuților 

Sfinții Părinți ai Bisericii vorbesc despre un urcuș duhovnicesc care cuprinde mai multe 

trepte, ce duc spre împlinirea și desăvârșirea omului.  

    Pornind de la textul: ”Dragostea e născută de nepătimire; nepătimirea de nădejdea în 

Dumnezeu; nădejdea de răbdare și îndelungă răbdare; iar pe acestea le naște înfrânarea cea 

atotcuprinzătoare. Înfrânarea la rândul ei e născută de frica lui Dumnezeu. În sfârșit frica, de 

credința în Domnul.” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste), realizați o scară și 

așezați pe fiecare treaptă a ei câte o virtute necesară omului în vederea parcurgerii drumului 

de la calitatea de chip al lui Dumnezeu la cea de asemănare cu El. 

 

Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aplicația nr. 3 – (20 min)  Dacă ar fi ca Dumnezeu să-ți scrie o scrisoare, privind 

modalitățile prin care poți trece de la calitatea de chip la cea de asemănare cu El, ce crezi că 

ți-ar scrie? Notează ideile în ordinea importanței lor pentru tine. 

 

  Filip Daniela              

 

Credința 

Frica de Dumnezeu 

Pocăința 

Înfrânarea 

Răbdarea  

Nepătimirea 

http://www.predareareligiei.ro/
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 Aplicația nr. 4 – (30 min)   

Selectați cinci elemente ale frumosului în arta iconografică, folosind o 

icoană la alegere, și argumentați criteriile pe baza cărora ați făcut selecția.   

Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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                                                  P1_T4_U1_S4 (ON-LINE 2) 

Frumosul: unitatea interioară, proporţia şi simetria în viaţa duhovnicească şi în pictura 

bisericească 
– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 
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APLICAŢII 

 

Aplicaţia 1: 

Pornind de la expresia “Omul sfinţește locul”,  expuneţi  două metode didactice prin care aţi putea 

să-i ajutaţi pe elevi să descopere modalităţi prin care omul poate să  contribuie la înfrumuseţarea 

lumii în care trăiește. 

Timp:  20 min. 

“Omul sfinţește locul!” 
Metode didactice (denumire și 

descriere succintă) 
                           Rezultate anticipate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Aplicaţia 2: 
 Potrivit perspectivei patristice și filocalice, raţiunea umană poate fi capacitată în funcţie de relaţia 

pe care omul o are cu Raţiunea supremă, care este Dumnezeu. Vorbim astfel de o întunecare a 

minţii sau de o luminare a ei în vederea pătrunderii sensurilor mai adânci ale tainelor lumii. 

Cerinţă: 

Pornind de la aceste consideraţii, propuneţi un studiu de caz pe care intenţionaţi să-l realizaţi cu 

elevii pentru înţelegerea acestei perspective teologice. 

 

Exemplu de studiu de caz:  Blaise Pascal: Experienţa mistică din noaptea de  23 noiembrie 1654
1
 

  

Menţionaţi 2-3 aspecte pe care le veţi avea în vedere pentru sprijinul unor achiziţii calitative în sfera 

valorilor și atitudinilor elevilor. 

Timp: 30 min. 

                                                 
1
 Pavel Florenski, Stâlpul și Temelia Adevărului,Ed. Polirom, Iași, 1999, p.356-359. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Aplicaţia 3: 
Menţionaţi modalităţi prin care aţi putea stimula interesul elevilor pentru contemplarea frumuseţii 

lumii înconjurătoare. 

Timp: 40 min.  

                         

 

   Frumuseţea lumii înconjurătoare 

 
Modalităţi de stimulare a interesului elevilor 

pentru contemplarea frumuseţii lumii 

înconjurătoare 

 Frumusețea persoanelor din jur (a colegilor de 

clasă, a prietenilor), în forma particularităților 

lor, a trăsăturilor de caracter; 

 

 

 

 

 

Frumusețea părinţilor lor în forma 

particularităților lor, a trăsăturilor de caracter; 

 

 

 

 

 

Frumusețea din natură;  

 

 

 

 

Frumusețea ce poate fi sesizată în Biserică;  

 

 

 

 

Frumosul din disciplinele pe care le studiază la 

școală. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                         

                              

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovniceascăși în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere,semnificaţia conceptului de kalokagatia 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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APLICAȚII 

 

 

Aplicație (20 minute) 

 

Exerciţiul I 

 

Selectați 10 concepte/lucruri/valori/persoane frumoase. Care au fost criteriile 

după care ați făcut selecția? 
 

 

Aplicație (40 minute) 

 

Exerciţiul II 

 

Identificați conținutul religios și strategia didactică la care puteți valorifica 

povestirile de mai jos. 

 

1. IUBIREA PLINĂ DE TRANSFIGURARE ÎNVINGE PREJUDECĂŢILE 

 
Moise Mendelssohn, bunicul cunoscutului compozitor german, a fost un bărbat departe 

de a fi chipeş. Dimpotrivă, pe lângă faptul că era mic de statură, avea o cocoaşă grotescă. 

Într-o zi l-a vizitat pe un comerciant din Hamburg, care avea o fată foarte drăguţă, pe 

care o chema Frumtje. Moise s-a îndrăgostit disperat de fată, care în schimb îl privea cu vădită 

repulsie pentru înfăţişarea sa. Vizitând casa negustorului, înainte de plecare, Moise şi-a luat 

inima în dinţi, s-a dus la etaj, unde era camera fetei, pentru a schimba ultimele cuvinte cu ea. 

Ea era de o frumuseţe cerească, iar el se zbătea în chinuri surde atunci când fata refuza 

să se uite măcar la el. După câteva încercări de a lega o conversaţie, Moise a întrebat-o timid: 

- Ştiţi de ce căsătoriile se fac în cer? - Da, a spus fata, în timp ce se uita mereu în pământ. Dar 

dumneavoastră ştiţi de ce? - Da, ştiu, a răspuns el. Vedeţi, în cer, la naşterea fiecărui băiat, 

Domnul îl anunţă care va fi fata cu care se va căsători. Când m-am născut eu, mi s-a arătat 

viitoarea mireasă. Domnul mi-a zis: „Mireasa ta va fi cocoşată”. Atunci i-am spus Domnului: 

„Doamne, o femeie cocoşată ar fi o tragedie. Dă-mi mie cocoaşa, şi las-o pe ea să fie 

frumoasă.” Fascinată de cuvintele lui, Frumtje şi-a ridicat ochii din podea, şi privindu-l în ochi, 

ea l-a recunoscut de dincolo de vremuri, iar mai târziu i-a acordat mâna sa, fiindu-i o soţie 

devotată.                      
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(Jack Canfield; Mark Victor Hansen, Supă de pui pentru suflet, Editura Adevăr divin, 

Brașov 2012)  

 

2. FATA OARBĂ  
 

Era o dată o fată oarbă. Din cauza asta, era izolată tot timpul. Stătea cu ea doar prietenul 

ei. „Ce bine ar fi dacă aş vedea”, a spus, într-o zi, fata. Au căutat mult şi au găsit o pereche de 

ochi care se potriveau. Fata s-a bucurat nespus de mult. După operaţie, a văzut că şi el era 

orb. „Ai vrea să ne căsătorim?”, a întrebat-o băiatul într-o zi. „Nu mă pot căsători cu un orb”, a 

răspuns ea şi a plecat. Înainte ca zgomotul paşilor ei să se stingă, băiatul a şoptit: „Să ai grijă 

de ochii mei, te rog...” 

 

 

 

Aplicație (30 minute) 

 

Dezvoltați relația chip – asemănare – frumusețe astfel încât să o valorificați la 

conținutul religios Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu, la clasa a IX-a. 

 

 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicaţia 1 (30 min) 

Menţionaţi modalităţi prin care aţi putea stimula interesul elevilor pentru contemplarea 

frumuseţii lumii înconjurătoare. 

 

   Frumuseţea lumii înconjurătoare 

 
Modalităţi de stimulare a interesului 

elevilor pentru contemplarea frumuseţii 

lumii înconjurătoare 

Frumosul din colegii lor  

 

 

 

 

Frumosul din părinţii lor  

 

 

 

 

Frumosul din natură  

 

 

 

 

Frumosul din Biserică  

 

 

 

 

Frumosul din disciplinele pe care le 

studiază la școală 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 

Aplicaţia 2 (30 min) 

Concepeţi o strategie didactică prin care să oferiţi elevilor o mai bună înţelegere a 

semnificaţiei cuvintelor rostite de preot la Liturghia ortodoxă: “Ale Tale dintru ale Tale; 

Ție îţi aducem de toate şi pentru toate.” şi aplicare a cunostinţelor dobândite. 

 

 
 

 

Aplicația 3 (30 min.) 

Plecând de la afirmația: ”Arta, în sensul ei înalt, nu este o imitație a naturii fiindcă nu 

urmărește să ne reamintească natura așa cum este ea. Scopul ei este revelația în forme 

sensibile a tainelor de sus” (Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului), alcătuiește un text 

argumentativ de 20 – 25 de rânduri în care să surprinzi relația dintre spiritualitatea creștină și 

estetic în arta bisericească a locașurilor de cult. 

(Filip Daniela) 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovniceascăși în 

pictura bisericească – studiu individual, teme de reflecţie 

(60 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere,semnificaţia conceptului de kalokagatia 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

 

 

Aplicația 1 (20 min.) - Omul, creație după chipul lui Dumnezeu  

Sf Vasile Cel Mare spune în Omilii că „după chipul și asemănarea sa” nu trebuie înțeles, în primă 

instanță, că Dumnezeu ar avea mâini, picioare, ca, trup, etc. Pe Dumnezeu „nu-l poți circumscrie cu 

mintea ta”. Așadar „să facem om după chipul nostru” ar însemna să-i dăm prisosință de rațiune.  

Sf Ioan Damaschin: „Dumnezeu creează prin cugetare și cugetarea devine lucrare” 

Vladimir Lossky: „(...) «să facem om după chipul nostru» e ca și cum Treimea s-ar sfătui mai 

înainte de a crea. Acest „Sfat” înseamnă un act liber și gândit”. 

Corelați cele trei citate, interpretări ale Scripturii. Descrieți o activitate de învățare bazată pe metode 

active și arătați cum ați valorifica cele trei citate în asigurarea competențelor specifice disciplinei 

Religie.  

(Arghire Cristiana) 

 

Aplicația 2 - Aplicație Kalokaghatia valențe și semnificații în reflecția filosofică (30 min) 

 

 

 

 

 

 

 Rafael, cunoscut pictor renascentist, pictează în palatul papal de la Vatican, frescele 

denumite Stanza della Segnatura (1511),  în care abordează temele: Adevărul, Bunătatea şi 

Frumuseţea. În scena înfăţişând Parnasul, Rafael identifică Frumuseţea cu muzica şi poezia. 

Bunătatea este exprimată de virtuţile fundamentale, iar Adevărul, legat de noţiunea raţiunii, este 

reprezentat de grupul filozofilor din Atena antică, Platon (care ține în mână dialogul Timaios- unde 

vorbește despre legile armoniei cosmice) și Aristotel ( care ține Etica nicomahică, unde își prezintă 

sistemul etico-moral)  

http://www.predareareligiei.ro/
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 Cerințe: corelând noțiunile teoretice desprinse din suportul de curs, realizați un mini - eseu 

(300 de cuvinte) în care să puneți în paralel doctrina kalokagahtiei în filosofia platoniciană cu 

modelul creștin al celor trei virtuți. 

(Arghire Cristiana) 

 

Aplicaţia 3 (50 min) 

 

Denumirea activitătii: Ce înseamnă ‘frumos’? 

Durata: 50 min 

Materiale: fişe de lucru conţinând diverse imagini 

Descriere: 

Profesorul solicită elevilor să lucreze pe grupe de câte 3 sau 4 şi prezintă sarcina de lucru. Fiecare 

grup primeşte o fişă conţinând diverse imagini şi notează o serie de adjective pe care le consideră 

potrivite pentru a descrie imaginile. 

 

Raportorul fiecărui grup prezintă apoi lista de adjective, argumentând alegerile făcute. Profesorul 

notează pe tablă adjectivele menţionate – pe două coloane. După ce fiecare raportor a prezentat 

lista, profesorul solicită elevilor să indice două cuvinte ce însumează cele două coloane de adjective 

(câte unul pentru fiecare coloană). Conducând discuţia, profesorul va obţine în final antonimele 

“frumos” şi “urât”.   

 

Observaţie: Fişa de lucru propusă este doar o sugestie. Profesorul poate îmbogăţi paleta realizând 

câte o fişă diferită pentru fiecare grupă. 

 

Rationament:  

Elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte simţul estetic, să descopere categoriile frumosului, să lucreze în 

echipă şi să argumenteze.  

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/4 
 

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 

 

APLICAȚII 

Aplicația 1.  

Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

Mitul peșterii - Platon - Studiu de caz (30 min) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cerințe: găsiți corelativele conceptelor din filosofia lui Platon cu modelul de gândire creștin: 

 Mai mulţi oameni se află într-o peşteră, înlănţuiţi cu faţa la un zid. Îndărătul lor, de-a lungul 

unui perete asemănător, sunt purtate „felurite obiecte”, „statui de oameni ca şi alte făpturi de piatră 

sau de lemn, lucrate în chipul cel mai divers” (514c-515a). 

 Unii purtători de obiecte „scot sunete”, alţii merg tăcuţi. Umbrele proiectate pe zid de focul 

aprins în spatele indivizilor trec, în mintea privitorilor înlănţuiţi, drept realitate (adevăr). Dacă unul 

dintre ei ar fi eliberat şi constrâns să privească în spate, „spre lumina” focului aprins în peşteră, ar 

încerca în acest moment o mare suferinţă, încât „din pricina strălucirii focului n-ar putea privi spre 

obiecte” (515c). Durerea ochilor ar fi, desigur, mult mai acută în cazul în care unul dintre prizonieri 

ar fi scos din cavernă. 

 Pentru a sugera efectul imediat al acestei răsuciri şi eliberări, Platon recurge la o metaforă a 

orbirii (metaforă ce poate fi aflată şi în scrierile lui Aristotel, Theophrast sau Plotin). Socrate îl 

întreabă pe Glaukon dacă insul eliberat, cu ochii „umpluţi de strălucire” ar putea desluşi ceva din 

realitate (515e-516a). În nici un caz, recunoaşte Glaukon. El va trebui, mai întâi, să se obişnuiască. 

 Prin urmare, orbirea e temporară. Pentru a se deprinde cu lumina, cel eliberat va trebui să 

privească mai întâi umbrele, apoi „oglindirile” lucrurilor şi, abia în cele din urmă, lucrurile însele. Cu 

timpul, el va putea privi reflexia soarelui în apă şi, în sfârşit, astrul solar, strălucind inflexibil în 

văzduh. 

 În consecinţa acestui moment, el va înţelege că soarele „determină anotimpurile şi anii”, fiind 

stăpânul absolut al lumii sensibile. Soarele e, într-un fel, „răspunzător şi pentru toate imaginile 

acelea, văzute” de om în peşteră (516c-d). 

 Există şi o orbire secundă, ce îl încearcă pe individul care se întoarce în peşteră, în faţa 

zidului: „oare nu ar avea ochii plini de întunecime, sosind deodată dinspre lumea însorită?” (516e). 

În acest caz, el ar interpreta din nou umbrele. Şi s-ar descurca mai rău decât cei care rămân 

„totdeauna legaţi”. 

 Şi finalul: „Iată, dragă Glaukon, [analogia]: domeniul deschis vederii e asemănător cu 

locuinţa-închisoare, lumina focului din ea – cu puterea soarelui. Iar dacă ai socoti urcuşul şi 

contemplarea lumii de sus ca reprezentând suişul sufletului către locul inteligibilui, ai înţelege bine 

ceea ce eu nădăjduiam să spun... 

 Opiniile mele însă acestea sunt, anume că în domeniul inteligibilului, mai presus de toate este 

ideea Binelui, că ea este anevoie de văzut, dar că, odată văzută, ea trebuie concepută ca fiind pricina 

pentru tot ce-i drept şi frumos; ea zămisleşte în domeniul vizibil lumina şi pe domnul acesteia, iar în 

domeniul inteligibil, chiar ea domneşte, producând adevăr” [517b-c). 
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conceptul filosofia lui Platon gândirea creștină 

inteligibil   

sensibil   

bine   

adevăr   

frumos   

„orbire”   

peșteră   

lanțuri   

soarele   

umbrele   

oamenii legați   

drumul spre ieșire   

 

(Arghire Cristiana) 

 

 

          Aplicația 2 (30 minute) 

Plecând de la actul creației, construiți o paralelă între frumusețea exterioară și cea 

interioară a omului, insistând pe armonizarea celor două în persoana sa. Identificați conținuturile 

religioase la care puteți valorifica această aplicație. 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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Aplicația 3 (30 minute) 

Selectați cinci elemente ale frumosului în arta iconografică, folosind o icoană la 

alegere, și argumentați criteriile pe baza cărora ați făcut selecția.   

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în pictura 

bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

(45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2.FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa disciplinei Religie care presupun 

noțiuni despre creațiile artistice  

3.CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/4 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

 

APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 (30 minute) –  

Plecând de la afirmația: ”Arta, în sensul ei înalt, nu este o imitație a naturii fiindcă nu 

urmărește să ne reamintească natura așa cum este ea. Scopul ei este revelația în forme 

sensibile a tainelor de sus” (Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului), alcătuiește un text 

argumentativ de 20 – 25 de rânduri în care să surprinzi relația dintre spiritualitatea creștină și 

estetic în arta bisericească a locașurilor de cult. 

(Filip Daniela)  

 

 

Aplicația nr. 1 (20 minute) – Proporția și simetria în pictura bisericească  

 „Iconografia s-a născut în ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a șters fața cu o 

pânză” (Sf. Ioan Maximovici) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cerință 

Arătați ce particlarități considerați că are icoana Sf. Treimi a lui Andrei Riublov, raportat la 

principiile generale de credință creștin. Argumentați.  

http://www.predareareligiei.ro/
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(Arghire Cristiana) 

 

 

Aplicația 2 - Unitatea interioară în viața duhovnicească (20 min) 

Completați tabelul de mai jos, menționând, pe scurt, prin ce se deosebește comportamentul unui om 

care este în armonie cu el însuși, realizând acea unitate interioară dintre suflet, trup și spirit, și un 

om care nu are această armonie. 

 armonia interioară trup-suflet dizarmonia trup-suflet 

căsătorie   

viața intimă   

viața cotidiană (hrană, 

îmbrăcăminte, petrecerea 

timpului liber, programul 

zilnic, etc) 

  

preocupări culturale ( cărți, 

filme, spectacole, etc) 

  

opțiuni față de provocările 

lumii contemporane 

(tehnologie, ecologie, etc) 

  

comportamentul religios   

(Arghire Cristiana) 

 

Aplicația 3 (20min)  

Proporția și simetria în pictura bisericească 

Icoana - operă de artă sau nu?  

 Completați tabelul, arătând deosebirile existente între artist ca persoană ce-și exprimă 

individualitatea, personalitatea, și iconar, ca persoană care slujește Domnului prin munca sa.  

 

 tematică reprezentare tradiția 

căreia îi 

aparțin 

tehnică scop simbolistic

ă 

 

 

icoana 

(sacrul) 

 

 

 

 

     

http://www.predareareligiei.ro/
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opera de 

artă 

(profanul) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

(Arghire Cristiana ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/3 
 

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 

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 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

 (45 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

1. CUPRINS 

 Kalokagathia – valențe și semnificații în reflecția filosofică 

 Omul, creație după chipul lui Dumnezeu 

 Unitatea interioară în viața duhovnicească 

 Proporția și simetria în pictura bisericească  

 

2. FOCUS 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi operaționaliza, prin împropiere, semnificaţia conceptului de kalokagatia  

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei omului în mijlocul 

întregii creații  

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care comuniunea formează structura 

ființei umane 

 Veți putea utiliza cunoștințele acumulate în abordarea temelor din programa 

disciplinei Religie care presupun noțiuni despre creațiile artistice  

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Kalokagatia 

 Comuniune 

 Viață duhovnicească 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S4 (on-line) 

Frumosul: unitatea interioară, proporția și simetria în viața duhovnicească și în 

pictura bisericească 

– studiu individual, teme de reflecţie 

Aplicația 1  - Proporția și simetria în pictura bisericească (20 min) 

 

 Icoanele pe sticlă au o tradiţie specială în Transilvania și Moldova, unde au apărut și s-au dezvoltat 

centre de iconari. Tehnica picturii pe sticlă îşi are, de fapt, originea în Boemia, Austria şi Bavaria, 

zone în care manufacturile de sticlărie s-au împletit cu credinţa populară catolică. Meşteşugul a 

pătruns în Transilvania în secolul al XVII-lea şi a căpătat notorietate la Mănăstirea Nicula, unde se 

zice că în 1699 o icoană a Sfintei Marii a lăcrimat, fapt pentru care toți țăranii și-au dorit o copie a 

icoanei. Arta iconarilor pe sticlă din acest centru se caracteriza printr-un desen naiv, dar foarte 

sugestiv, şi printr-o compoziţie simplă şi clară, fără proporţii anatomice şi de perspectivă, dar 

echilibrată cromatic. Cea mai veche icoană datată cunoscută din Nicula este din anul 1802 şi se află 

acum la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Pictura pe sticlă din Transilvania nu era făcută 

de zugravi profesionişti, ci de ţărani. După lucrul câmpului (sau în timpul iernii), aceşti ţărani se 

dedicau, acasă, picturii icoanelor, care nu era un fapt pur material: trebuiau să se pregătească și 

spiritual prin post și rugăciune. 
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Cerințe: 

Pe baza celor arătate și ilustrate mai sus alcătuiți un text de o pagină prin care să arătați funcția 

icoanei într-o comunitate religioasă.  

(Arghire Cristiana) 

 

Aplicația 2 -  Unitatea interioară în viața duhovnicească (20 min) 

Monahismul  

„Cum trebuie să arate viața noastră dacă asumăm încă de pe pământ, calitatea de cetățeni ai 

Ierusalimului Ceresc? - iată «ipoteza de lucru» a cinului monahal. «Veniți să vă arăt știința viețuirii 

pașnice sau cerești » - spune Nichifor din Singurătate. Pentru Nil Ascetul, călugării sunt «stele 

nerătăcitoare», strălucind în noaptea cea fără lumină a vieții; sunt, așadar, «cerul înstelat» al unei 

umanități adumbrite. Mai la apus, Bernard de Clairvaux, într-o predică despre Cântarea Cântărilor, 

compară «sufletele sfinților» cu un firmament, în care inteligența este oarele, credința este luna, iar 

virtuțile sunt stelele.” (Andrei Pleșu - Despre îngeri) 

 

Cerințe: 

1. Pe baza citatului propus, arătați într-un text de o pagină în ce constă armonia interioară a omului 

care-l întâlnește pe Dumnezeu. 

2. Faceți o hartă a mănăstirilor din județul în care locuiți. Țineți un calendar anual în care să 

însemnați de câte ori le-ați vizitat. 

 

(Arghire Cristiana) 
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Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă – ciclul gimnazial si liceal 

(P1) 

Test grilă 

 

1. Ce înțelegem prin cunoașterea științifică? 

a. un set de modele explicative cu privire la începutul şi originea universului; 

b. un corp de enunţuri de diferite grade de certitudine – unele destul de nesigure, unele 

aproape sigure, nici unele absolut sigure; 

c. un tip de percepție a realității înconjurătoare.  

 

2. Care este menirea omului? 

a. a dezvolta şi perfecţiona neîncetat, năzuind prin practica vieţii la asemănarea cu 

Dumnezeu, după al cărui chip este creat; 

b. să cunoască, să iubească şi să preamărească pe Dumnezeu şi prin aceasta să ajungă la 

adevărata fericire; 

c. împlinirea sa în această lume. 

 

3. Identificați  trei calități ale comuniunii omului cu Dumnezeu: 

a. mai atentă aplecare către sine, izolare, putere de reflecție; 

b. crearea comunităților, autoperfecționare, existență izolată; 

c. iubire jertfelnică, împlinire duhovnicească, bucurie împărtășită. 

 

4. Enumerați trei competențe derivate pentru conținutul didactic ”Purtarea de grijă a 

lui Dumnezeu față de lume”: 

… 

 

5. Prezentați, în maxim zece rânduri, eficiența folosirii unei metode pozitiv-creative în 

desfășurarea conținutului didactic enunțat mai sus. 

… 

 

6. Scrieți o propunere de conținut didactic complementar acestei teme, conținut care 

poate fi subscris orelor la dispoziția profesorului.â 

… 

 

7. Alegeți afirmația corectă: 

a. Sesizarea lucrurilor lumii sensibile şi a înţelesurilor lor nu face parte din viaţa obişnuită. 



 
b. Omul nu poate înainta pe drumul despătimirii şi al îngrijirii de sine, care încununează 

până la urmă toate formele de cunoaştere, inclusiv cele referitoare la interioritatea sa. 

c. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu, în vederea asemănării cu El. 

 

8. O variantă corectă de definire a credinței: 

a. formă de cunoaştere care se deosebeşte, în fond şi în cuprindere, de exerciţiul raţiunii 

omeneşti aşa cum este el elaborat în demersul explorării ştiinţifice sau în reflecţia filosofică; 

b. vederea a ceea ce poate fi cuprins cu mintea omenească; 

c. cercetare a vieții pământești. 

 

9. Care este rostul credinței? 

a. ne oferă o direcție delimitatoare față de științe; 

b. împlineşte viaţa omului şi aduce pe om la starea deplinătăţii; 

c. reduce considerabil orizontul de raportare la semeni. 

 

10. Cum se descoperă amprenta unității lumii fizice? 

a. odată cu diversele simetrii ascunse în lucruri, în legi şi în constituienţii elementari ai 

materiei; 

b. fără legătură cu raţionalitatea şi unitatea ei; 

c. printr-o asimetrie a legilor fundamentale după care se comportă universul 

 

11. Enumerați cele trei elemente care oferă mărturia adevărului: 

a. Sfințenia, cumpătarea și milostenia; 

b. Comuniunea, desăvârșirea și bunătatea; 

c. Creația, Scriptura și Duhul. 

 

12. Cum este perceput întreg universul? 

a. o piatră pe care omul este chemat să îşi ascută simţurile; 

b. un conglomerat supus legilor entropiei; 

c. o simetrie cu o configurație bizară. 

 

13. Ce înțelegem prin Rațiune divină? 

a. sensuri ale bogăţiei infinit de adânci a Logosului dumnezeiesc şi raze de viaţă divină şi de 

putere ce iradiază din oceanul de viaţă şi de putere ipostaziat în Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, 

ca şi în Tatăl şi în Duhul Sfânt; 

b. o formă nedialogală de izolare transcedentală; 

c. o rațiune pe care oamenii nu o pot înțelege. 

 

14. Cum este considerat Dumnezeu de către Sfântul Grigorie de Palama? 

a. ”Formă între forme”, principiu sau sursă a formelor; 

b. O realitate transcedentală și izolată în rațiunea Sa; 

c. O evidență care nu poate fi detectată științific. 

 

15. Care este legătura dintre creație și cosmos? 

a. creația este copleșită de imensitatea cosmosului; 



 
b. creaţia devine un cosmos în om; 

c. cosmosul și creația nu au o legătură fondată. 

 

16. Ce înțelegem prin ”kalokagatia”? 

a. idealul armonizării virtuţiilor morale cu frumuseţea fizică; 

b. frumusețea separată de bine; 

c. binele care respectă legile conștiinței morale individuale. 

 

17. Care este măsura împlinirii armonioase a omului? 

a. Realizarea omului pentru a-și proteja existența în planul lumii; 

b. Dezvoltarea interiorității și a rațiunii personale; 

c. comuniunea cu Cel al cărui chip îl poartă. 

 

18. Modelul chipului dumnezeiesc al omului este: 

a. Sfânta Treime; 

b. Una dintre persoanele Sfintei Treimi; 

c. Lumea nevăzută 

 

19. Implicarea elevilor în realizarea proiectelor ecologice determină:  

a. Dezvoltarea lor personală și interpersonală 

b. Rezolvarea problemelor ecologice ale comunității 

c.  Constituirea unei organizații internaționale care să rezolve problema 

 

20. Dintre etapele proiectului, amintim: 

a. Realizare și Implementare 

b. Verificare și Centralizare 

c. Concepție și Încheiere 

 

21. Justificarea proiectului ecologic presupune: 

a. Activitatea ecologică finală 

b. Documentarea asupra problemei ecologice 

c. Identificarea problemei ecologice 

 

22. Scopul proiectului ecologic îl constituie: 

a. convertirea în forma pozitivă a problemei 

b. ameliorarea/schimbarea punctelor slabe 

c. afirmarea coeziunii comunității 

 

23. Obiectivele proiectului ecologic sunt: 

a. pașii parcurși în atingerea scopului 

b. activitățile ecologice parcurse 

c. atinse prin activitățile ecologice propuse 

 

24. Proiectul ecologic trebuie să încorporeze capitalul social, adică: 

a. să implice școala (elevi, profesori) și instituții din comunitate 



 
b. să implice ONG-uri și alte instituții 

c. participarea autorităților naționale de profil 

 

25. Prin cultură înţelegem: 

a. activitatea creatoare şi asimilatoare de valori; 

b. exercitarea tuturor însuşirilor trupeşti şi sufleteşti în vederea atingerii perfecţiunii şi 

fericirii omului; 

c. acţiunea de promovare şi propagare a valorilor. 

 

26. Cultul reprezintă: 

a. totalitatea riturilor unei religii; 

b. acţiunea de îngrijire a unor culturi; 

c. forma esenţială a culturii sufletului. 

 

27. Explicaţi în ce măsură cultul religios este o mărturisire de credinţă, dar şi o expresie 

a culturii noastre. 

… 

 

28. Viaţa cultică a Bisericii îşi are izvorul: 

a. în tradiţiile şi obiceiurile unui popor; 

b. în izvorul nesecat al Revelaţiei dumnezeieşti; 

c. scrierile Sfinţilor Părinţi. 

 

29. Despre Cultura românească se poate afirma că: 

a. are un profund caracter religios; 

b. poate constitui preambului pătrunderii în tainele cultului eclesial; 

c. s-a dezvoltat independent de Biserică. 

 

30. În legătură cu Slujbele liturgice se poate afirma că: 

a. au un pronunţat caracter pedagogic; 

b. accesibilizează conţinuturile teologice pentru credincioşi; 

c. constituie prilejuri de îmbogăţire culturală a persoanei noastre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

P1 – FIF 2 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina 
Religie” 

Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

P1 – FIF 2 – Desfasurator 

 

 

Ziua 1 

 

Partea 1 –  T2.U3.S4 Modele de mini-proiecte ecologice implementabile în 

comunitatea locală de către profesori, generate de asumarea responsabilităţii faţă de 

creaţie (on-line/ fata in fata) (30’ teorie, 90’ practică) 

 

Partea 2 – T3.U1.S6 Valorizarea inteligenţei muzical-ritmice în predarea Religiei 

(faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică) 

 

Partea 3 – T3.U1.S7 Valorizarea inteligenţei inter- şi intrapersonale în predarea 

Religiei (faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică) 

 

Partea 4 – T4.U1.S5 Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă 

de mărturisire şi promovare a credinţei (faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică) 

 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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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 „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 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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Introducere 

Dacă în secvența anterioară era subliniată implementarea proiectelor ecologice de către 

elevi, în această secvență se pune accent pe implicarea profesorilor în desfășurarea acestor proiecte. 

Pofesorul, în funcție de gradul de motivare, este cel care are pârghiile de a ține contact cu 

comunitatea și a se implica în rezolvarea problemelor de mediu ale acesteia. Școala este o instituție 

pe care profesorul o reprezintă și o poate implica sau nu în propriile proiecte ecologice. 

 

1. Noţiuni teoretice (20 minute) 

Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic  

 

Profesorii sunt un model pentru proprii elevi. Ei nu pot dezvolta tinerilor o atitudine de 

respect față de mediu dacă aceștia nu o percep și la ei. De asemenea, ei sunt parte 

integrantă/integrată a comunității și au datoria de a nu rămâne indiferenți față de ea. Profesorii, în 

calitate de cetățeni, sunt beneficiarii direcți ai unui mediu pe care îl prețuiesc sau nu. Fiind adulți, ei 

se pot implica în desfășurarea de proiecte atât în calitate de cetățeni (fără participarea școlii), cât și 

de profesori (reprezintă și implică unitățile de învățământ), în parteneriat cu instituțiile preocupate 

de protejarea mediului. Acestea din urmă pot fi ONG-urile sau instituțiile publice locale, naționale 

sau internaționale. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Temă de reflecție 

În câte proiecte ecologice v-ați implicat până în prezent?  

 

Câte ONG-uri din comunitatea voastră, care au drept scop protejarea mediului, 

cunoașteți? 
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Noţiuni teoretice (45 minute) 

Puncte de atins in realizarea proiectelor: 

Următoarea listă oferă un ghid general pentru alegerea şi construirea unui proiect. Deşi nu 

toate aceste caracteristici au nevoie să fie întâlnite în fiecare proiect, ar trebui să fie luate în 

considerare de fiecare dată când se porneşte la drum cu un proiect. Fiecare din aceste puncte de pe 

listă sunt explicate detaliat mai jos: 

- Implică proiectul toate mijloacele de informare în masă şi/sau alte forme de educaţie 

publică? 

Chiar dacă un proiect nu necesită implicarea comunităţii, fiecare proiect este o oportunitate pentru 

a educa publicul local în privinţa problemelor comunităţii.  

- Proiectul încorporează/dezvoltă capitalul social de tip inter-grupuri? 

De câte ori este posibil, proiectele ar trebui să implice parteneriat cu alte instituții sau persoane 

individuale din afara grupului. 

- Îi determină pe membrii comunităţii să conştientizeze şi să înţeleagă mai bine problema în 

cauză? 

Proiectele ar trebui să se adreseze mai mult cauzelor decât efectelor unei probleme, să creeze 

lucruri care să dureze în schimbul celor care au succes doar de moment.           

- Este proiectul strategic gândit pentru dezvoltarea/promovarea educaţiei în serviciul 

comunităţii? 

A fi strategic înseamnă a avea un impact şi o vizibilitate mare pentru a construi baza unui suport 

solid al comunităţii.  

- Proiectul întruneşte nevoile reale ale comunităţii în mod transparent?  

Serviciul ar trebui să ducă la îmbunătăţirea calității vieţii pentru cei serviţi şi să ofere ceva 

pozitiv, îndepărtând ceva negativ din vieţile lor.  

- Are proiectul rezultate măsurabile? 

Care sunt rezultatele proiectului? Cum vom şti dacă proiectul a avut succes? Cum arată 

succesul? Aceste întrebări trebuie să aibă răspunsuri pe măsură.            

   

 Noţiuni teoretice (25 minute) 

  Model de mini-proiect implementat în comunitatea locală de către profesori 
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 Pentru a lectura mini-proiectul ecologic propus mai jos drept model este nevoie să  apelați la 

cunoștințele din secvența T2_U3_S3. Acordați 20/30 minute reîmprospătării cunoștințelor despre 

etapele proiectului și apoi citiți proiectul.  

 

Titlul proiectului: Site de campare în Retezatul Mic 

Tipul de proiect: Ecologic 

Descrierea sumară a proiectului: Profesorii de religie din Lupeni împreună cu colegii de alte 

discipline au conceput un proiect de mediu constând în amenajarea unei zone de campare destinată 

celor ce vizitează Retezatul Mic, în conformitate cu normele de protecţie a mediului. Programul a 

fost realizat după modelul promovat de organizaţia “Leave No Trace” din SUA (www.lnt.org), 

model ce are la bază un set de principii de comportament menite să educe iubitorii de natură în 

sensul diminuării efectelor negative asupra mediului. 

Justificarea Proiectului: În urma unui studiu de caz s-a observat existenţa unui număr mare de 

turişti interesaţi de zona situată la intrarea în Parcul Naţional Retezat, zonă aflată în afara rezervaţiei 

propriu zise. Deoarece până în prezent nu s-a pus problema amenajării unui loc pentru campare sau 

a amplasării de containere pentru depozitarea deşeurilor, ne-am gândit să fim noi cei cu iniţiativa. 

Scopul: amenajarea unui site de campare în Retezatul Mic 

Obiective: - amenajarea unui site de campare, cu scopul de a diminua efectele negative asupra 

mediului; - educarea turiştilor şi iubitorilor de natură în spiritul protecţiei mediului. 

Activităţi: 

• Ecologizarea ariei de desfăşurare a proiectului; 

• Construirea a 4 site-uri de campare marcate prin săgeţi; 

• Construirea unei toalete; 

• Amenajarea unui punct de aprovizionare cu apă; 

• Amplasarea unor pancarte cu caracter ecologic şi informativ; 

• Construirea a 2 mese şi 4 bănci. 

Buget: 24 mii lei (fonduri strânse din comunitate) 

Parteneri şi Sponsori:  

• Primăria Uricani • S.C. Comexim R Lupeni 

• Telelocnet Iran Sc.BBS.net.SRL • Amicii Uricani 

• S.C.Visul Imaginaţiei Vulcan • Deddy Farm Lupeni 
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• S.C. Maribel Prodcom SRL Uricani • Braia Uricani 

• Timisan Uricani, • S.C. Ricardo SRL Uricani 

• Digital Electronic Petroşani • Todea Cornelut Uricani 

Evaluare: La realizarea proiectului au participat 29 de profesori, tineri din Uricani, Petroşani şi 

Lupeni. Au fost 4 zile de distracţie şi muncă asiduă. Fiecare a avut un rol. După ce au elaborat un 

plan de acţiune, au fost împărţiţi pe echipe şi au participat la îndeplinirea activităţilor descrise 

anterior. Proiectul a necesitat o importantă campanie de fundraising, reuşită prin suportul 

comunităţii. Au beneficiat şi de aportul unei puternice mediatizări în presa locală, care a adus la 

cunoştinţa publicului mesajul transmis de proiect. 
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Modele de mini-proiecte implementabile în 
comunitatea locală de către profesori, 

generate de asumarea responsabilității față 
de creație 

(90’ teorie, 90’ practică) 

P1 T2 

U3 S4 



Cuprinsul secvenței: 

• Profesorul de religie – partener al comunității pentru un 
mediu ecologic 

• Puncte de atins în realizarea proiectelor 

• Modele de proiecte implementate de profesori în scop 
ecologic 

• Elaborarea de proiecte ecologice 



 

• Pofesorul, în funcție de gradul de motivare, este cel care 

are pârghiile de a ține contact cu comunitatea și a se 

implica în rezolvarea problemelor de mediu ale acesteia.  

• Școala este o instituție pe care profesorul o reprezintă și o 

poate implica sau nu în propriile proiecte ecologice. 

 



Cuprinsul secvenței: 

• Profesorul de religie – partener al comunității 
pentru un mediu ecologic (20 minute) 

• Puncte de atins în realizarea proiectelor 

• Modele de proiecte implementate de profesori în scop 
ecologic 

• Elaborarea de proiecte ecologice 



   Profesorii  

- model pentru proprii elevi. Ei nu pot dezvolta tinerilor o 
atitudine de respect față de mediu dacă ei nu o percep și 
la ei.  

- sunt parte integrantă/integrată a comunității și au 
datoria de a nu rămâne indiferenți față de ea.  

- în calitate de cetățeni, sunt beneficiarii direcți ai unui 
mediu pe care îl prețuiesc sau nu.  

- ei se pot implica în desfășurarea de proiecte atât în 
calitate de cetățeni (fără participarea școlii), cât și de 
profesori (reprezintă și implică unitățile de 
învățământ), în parteneriat cu instituțiile preocupate de 
protejarea mediului. Acestea din urmă pot fi ONG-urile 
sau instituțiile publice locale, naționale sau 
internaționale. 

TEORIE 



 

Teme de reflecție 

 

• În câte proiecte ecologice v-ați implicat până în 
prezent?  

 

• Câte ONG-uri din comunitatea voastră, care au drept 
scop protejarea mediului, cunoașteți?               

 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu individual (15’) 
Argumentați în 15 – 20 rânduri cum ar putea 
contribui la dezvoltarea dumneavoastră personală 
organizarea şi implementarea de proiecte 
ecologice. 

Exerciţiu în perechi (15’) 
Dacă ați iniția un parteneriat cu instituțiile din comunitate pentru a 
implementa împreună un proiect de protejare a mediului, care ar fi 
responsabilitățile acestora? Descrieți pentru fiecare partener în 
parte. 



Cuprinsul secvenței: 

• Profesorul de religie – partener al comunității pentru un 
mediu ecologic 

• Puncte de atins în realizarea proiectelor (45 
minute) 

• Modele de proiecte implementate de profesori în scop 
ecologic 

• Elaborarea de proiecte ecologice 



• Puncte de atins in realizarea proiectelor: 

 

• Implică proiectul toate mijloacele de informare în masă şi/sau alte 
forme de educaţie publică? 

• Proiectul încorporează/dezvoltă capitalul social de tip inter-grupuri? 

• Îi determină pe membrii comunităţii să conştientizeze şi să înţeleagă 
mai bine problema în cauză?        

• Este proiectul strategic gândit pentru dezvoltarea/promovarea 
educaţiei în serviciul comuniunii și a comunităţii? 

• Proiectul întruneşte nevoile reale ale comunităţii în mod transparent?  

• Are proiectul rezultate măsurabile? 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu individual (20’) 
  
Realizați o listă cu minimum 20 de activități pe care le-ați putea 
integra într-un proiect ecologic. Verificați dacă activitățile propuse 
răspund cerințelor de mai sus. 



Cuprinsul secvenței: 

• Profesorul de religie – partener al comunității pentru un 
mediu ecologic 

• Puncte de atins în realizarea proiectelor 

• Modele de proiecte implementate de profesori 
în scop ecologic (25 minute) 

• Elaborarea de proiecte ecologice 



Model de mini-proiect implementat în comunitatea locală de către 
profesori 

• Titlul proiectului: Site de campare în Retezatul Mic 

• Tipul de proiect: Ecologic 

• Descrierea sumară a proiectului: Profesorii din Lupeni au conceput un 
proiect de mediu constând în amenajarea unei zone de campare destinată 
celor ce vizitează Retezatul Mic, în conformitate cu normele de protecţie a 
mediului. Programul a fost realizat după modelul promovat de organizaţia 
“Leave No Trace” din SUA (www.lnt.org), model ce are la bază un set de 
principii de comportament menite să educe iubitorii de natură în sensul 
diminuării efectelor negative asupra mediului. 

• Justificarea Proiectului: În urma unui studiu de caz s-a observat 
existenţa unui număr mare de turişti interesaţi de zona situată la intrarea în 
Parcul Naţional Retezat, zonă aflată în afara rezervaţiei propriu zise. 
Deoarece până în prezent nu s-a pus problema amenajării unui loc pentru 
campare sau a amplasării de containere pentru depozitarea deşeurilor, s-au 
gândit să fie ei cei cu iniţiativa. 

TEORIE 



• Scopul: amenajarea unui site de campare în Retezatul Mic 

• Obiective: - amenajarea unui site de campare, cu scopul de a diminua efectele 
negative asupra mediului; - educarea turiştilor şi iubitorilor de natură în 
spiritul protecţiei mediului. 

• Activităţi: 

• Ecologizarea ariei de desfăşurare a proiectului; 

• Construirea a 4 site-uri de campare marcate prin săgeţi; 

• Construirea unei toalete; 

• Amenajarea unui punct de aprovizionare cu apă; 

• Amplasarea unor pancarte cu caracter ecologic şi informativ; 

• Construirea a 2 mese şi 4 bănci. 

• Buget: 24 mii lei (fonduri strânse din comunitate) 

TEORIE 



• Parteneri şi Sponsori:  

• Primăria Uricani • S.C. Comexim R Lupeni 

• Telelocnet Iran Sc.BBS.net.SRL • Amicii Uricani 

• S.C.Visul Imaginaţiei Vulcan • Deddy Farm Lupeni 

• S.C. Maribel Prodcom SRL Uricani • Braia Uricani 

• Timisan Uricani, • S.C. Ricardo SRL Uricani 

• Digital Electronic Petroşani • Todea Cornelut Uricani 

• Evaluare: La realizarea proiectului au participat 29 de profesori, tineri din 
Uricani, Petroşani şi Lupeni. Au fost 4 zile de distracţie şi muncă asiduă. 
Fiecare a avut un rol. După ce au elaborat un plan de acţiune, au fost 
împărţiţi pe echipe şi auparticipat la îndeplinirea activităţilor descrise 
anterior. Proiectul a necesitat o importantă campanie de fundraising, reuşită 
prin suportul comunităţii. Au beneficiat şi de aportul unei puternice 
mediatizări în presa locală, care a adus la cunoştinţa publicului mesajul 
transmis de proiect. 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (35’) 
 Realizați schița unui proiect ecologic pe care să-l implementați în 
comunitate, împreună cu alți parteneri, plecând de la îndeplinirea 
următoarelor sarcini: 
S1. Identificaţi şi formulaţi corect o problemă ecologică din comunitate. 
S2. Realizaţi Arborele problemei pentru problema ecologică identificată. 
S3. Formulaţi corect un scop şi două obiective pentru acest proiect. 
S4. Transformaţi Arborele problemei în Arborele obiectivelor pentru 
problema ecologică identificată. 
S5. Realizaţi planul de activităţi (Diagrama Gantt) pentru îndeplinirea unui 
obiectiv din cele formulate. Precizați responsabilitățile partenerilor de 
proiect. 
S6. Identificaţi toate resursele de care aveţi nevoie pentru desfăşurarea 
activităţilor. 
S7. Realizaţi o strategie de monitorizare şi evaluare a proiectului. 



 Pentru om, natura se jertfește și i se oferă în dar 

pentru a se hrăni; ea poate fi un exemplu pentru noi de 

dar şi dăruire, de jertfă şi slujire.  În funcție de cât am 

vegheat la sănătatea ei, putem spune că ea ne umple de 

viaţă sau ne poate ucide. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

Aplicaţie (15 minute) 

Argumentați în 15 – 20 rânduri cum ar putea contribui la dezvoltarea dumneavoastră 

personală organizarea şi implementarea de proiecte ecologice. 
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P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

Aplicaţie (20 minute) 

Dacă ați iniția un parteneriat cu instituțiile din comunitate pentru a implementa împreună un 

proiect de protejare a mediului, care ar fi responsabilitățile acestora? Descrieți pentru fiecare 

partener în parte. 
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P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

 

  Aplicaţie (20 minute) 

 Realizați o listă cu minimum 20 de activități pe care le-ați putea integra într-un proiect ecologic. 

Verificați dacă activitățile propuse răspund cerințelor de mai sus. 
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P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

 

Aplicaţie (35 minute) 

Realizați schița unui proiect ecologic pe care să-l implementați în comunitate, împreună cu 

alți parteneri, plecând de la îndeplinirea următoarelor sarcini: 

S1. Identificaţi şi formulaţi corect o problemă ecologică din comunitate. 

S2. Realizaţi Arborele problemei pentru problema ecologică identificată. 

S3. Formulaţi corect un scop şi două obiective pentru proiectul ecologic. 

S4. Transformaţi Arborele problemei în Arborele obiectivelor pentru problema ecologică 

identificată. 

S5. Realizaţi planul de activităţi (Diagrama Gantt) pentru îndeplinirea unui obiectiv din cele 

formulate. Precizați responsabilitățile partenerilor de proiect. 

S6. Identificaţi toate resursele de care aveţi nevoie pentru desfăşurarea activităţilor. 

S7. Realizaţi o strategie de monitorizare şi evaluare a proiectului. 



 

 

 

 

 

 

P1-FIF2-Ziua 1 - (T2_U3_S4) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 
 
 
 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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APLICATII 

 

Aplicatie 1  

Denumirea activitătii: – Peste o sută de ani. Mini-proiect ecologic  

Durata: 20 min(etapa pregătitoare)+ 70 (desfăşurarea propriu-zisă) 

Locul de desfăşurare: sală de clasă; stradă. 

Materiale: panouri, imagini din natură, markere.  

Abilităţi: cercetare, discuţie, identificare, relaţii şi modele  

Descriere: 

În această activitate, elevii organizaţi în echipe vor pregăti de acasă panouri cu imagini din natură, 

ilustrând frumuseţea ei ca şi efectele negative pe care le are omul asupra sa. Apoi vor merge pe 

stradă şi vor solicita diverselor persoane să îşi imagineze cum va arăta planeta peste o sută de ani şi 

ce ar face ei dacă ar dormi şi s-ar trezi peste o sută de ani. Persoanele chestionate pot nota 

răspunspunsurile pe panouri, pot discuta diverse aspecte, elevii notând un rezumat al discuţiilor. 

Ulterior aceste panouri pot fi afişate în şcoală sau în sediiile de cartier al Primăriei.  

Rationament:  

Elevii vor conştientiza ameninţările la adresa mediului şi vieţii, vor interacţiona cu diverse voci ale 

comunităţii, iar aceasta va medita şi conştientiza responsabilitatea pe care o are faţă de creaţie.  

 

1. Etapa de pregătire (20 min) 

În această etapă, profesorul explică elevilor sarcinile de lucru, se formează echipele, sunt pregătite 

panourile.  

2. Desfăşurarea propriu-zisă (55 min) 

Elevii merg pe stradă şi solicită diverselor persoane să îşi imagineze cum va arăta planeta peste o 

sută de ani; notează răspunsurile sau îi invită pe cei chestionaţi să o facă. Elevii definitivează 

panourile şi le pregătesc pentru afişare. 

3. Diseminare (15 min) 

Panourile sunt afişate şi presentate mai întâi în sala de clasă, unde profesorul oferă feedback, apoi în 

şcoală sau în locuri în  care comunitatea locală are acces (sedii de cartier ale Primăriei, de exemplu). 

De asemenea, elevii discută utilitatea demersului, evaluând răspunsurile celor chestionaţi şi gradul 

lor de implicare. (Emilian Iustinian Roman) 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate 

de asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1.Cuprinsul secvenței 
 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2.La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 
 Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în implementarea de proiecte 

ecologice în comunitate; 

 Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3.Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

 

 

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 

(30 min.). – Apelați la cunoștințele prezentate în secvența P1_T2_U3_S3, apoi elaborați 

celelalte etape ale proiectului propus! 

Titlul proiectului: ”Orașul Eco” 

Tipul de proiect: Ecologic 

Descrierea sumară a proiectului: Proiectul își propune să schimbe atitudinea și 

comportamentul populației din orașul Tîrgu Neamț privind protecția mediului și în special cel 

al colectării separate, reutilizării resurselor și utilizării energiei verzi, detaliind modul în care 

se poate reduce poluarea și economisi resursele prin colectarea corectă a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori și predarea 

acestora într-un mod corect. 

Justificarea Proiectului: Un grup de elevi au avut inițiativa de a înființa în orașul Tîrgul 

Neamț mai multe puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a 

deșeurilor de baterii și acumulatori întrucât au observat aruncarea acestor deșeuri la 

întâmplare sau în cel mai bun caz în tomberonul de gunoi la un loc cu alte deșeuri de altă 

natură. Astfel că în parteneriat cu primăria, au achiziționat containere speciale și le-au 

amplasat în mai multe locuri din oraș, in special în perimetrul unităților de învățământ. 

Scopul: conștientizarea persoanelor și comunităților privind importanța menținerii unui mediu 

curat prielnic pentru o viață sănătoasă. 

Obiective:  

 - conștientizarea importanței reciclării corecte a deșeurilor electrice și electronice (deșeuri 

high-tech); 

 - însușirea unor deprinderi spiritual menite să justifice o protecție asupra mediului, în rândul 

elevilor, profesorilor, dar și a celorlalți membri ai comunității locale; 

 - dezvoltarea spiritului unei abordări ecologiste, prin participarea efectivă la colectarea 

separată a deșeurilor electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori; 

http://www.predareareligiei.ro/
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 - dezvoltarea unui program de activități ecologice în școli, care să cuprindă colectarea 

separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și 

acumulatori. 

  

Activităţi: 

     •     Amenajarea spațiilor în care vor fi amplasate containerele; 

 Campanie de informare privind obiectivele proiectului atât în unitățile de învățământ din oraș 

cât și în ședințele Consiliului Local, la televiziunea și presa locală. 

 Realizare și expoziții de desene pe teme eco; 

 Realizarea unui parteneriat cu o firmă care colectează deșeuri și echipamente electrice și 

electronice; 

 Colectarea deșeurilor și echipamentelor electrice și electronice; 

 Predarea deșeurilor și echipamentelor electrice și electronice. 

• Buget: 20 milioane lei (fonduri strânse din comunitate) 

Parteneri şi Sponsori:  

 Primăria Orașului Târgu Neamț; 

 Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Tîrgu Neamț; 

 Liceul ”Vasile Conta” Tîrgu Neamț; 

(Filip Daniela) 

 

 

Aplicația nr. 2 ( 60 minute)  
Pornind de la modelul de mai jos, realizați un mini proiect ecologic, pe care să-l implementați în 

comunitatea voastră. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: ”NATURA – PRIETENA MEA” 

 

 

ARGUMENTUL: Încă de la apariția omului pe pământ, natura l-a ocrotit, oferindu-i necesarul 

existenței, fiindu-i foarte bună prietenă. Întrucât prietenia este legătura care-i unește pe oameni, 

atunci trebuie să înțelegem că omul trebuie să manifeste dragoste și respect față de natură. 

Învățându-i pe copii să protejeze natura, îi învățăm să apere viața. Viața triumfă și suntem mai 

optimiși când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc și dau culoare vieții. 

http://www.predareareligiei.ro/
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Protejarea planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care trebuie sa-i intereseze nu 

doar pe ecologiști, ci pe toată lumea, adulți și copii. Noi, dascălii, trebuie să punem mare accent pe 

educația ecologică a elevilor noștri, pentru a ne bucura împreună, timp îndelungat de albastrul 

cerului curat, de limpezimea apei, de florile câmpului și de verdele ce ne înconjoară.  

În fiecare an, peste 700 de tineri se întâlnesc, într-o tabără de tineret, organizată de Mitropolia 

Moldovei și Bucovinei, în Poiana Bucuriei de la Nemțișor, un loc mirific, aproape de M-rea Neamț. 

Elevii colegiului Național ”Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț, membri ai Asociației Tineretului 

Ortodox Român, filiala Tîrgu Neamț, prieteni cu tinerii participanți al tabără, din țară și de peste 

hotare, au hotărât să transforme Poiana Bucuriei, într-un veritabil parc, în care flori, libelule, copii 

să se răsfețe în razele diafane ale soarelui.  

Cei 40 de voluntari vor semăna flori, le-va uda, le va răsădi, apoi după ce vor pregăti locul le vor 

planta în Poiana Bucuriei de la Nemțișor. Rezultatul muncii lor va fi unul pe măsură. După o 

perioadă de îngrijiri periodice, florile vor răsfăța privirea tuturor participanților și vizitatorilor 

încântătorului loc. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: Tineri participanți la Adunarea tinerilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 

copii, vizitatori. 

 

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI: februarie – august 2016 

Primăria Orașului Tîrgu Neamț; 

ATOR, filiala Tîrgu Neamț; 

 

INIŢIATORI PROIECT: Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Tîrgu Neamț 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  

Dir. Moroșanu Dorin; 

Dir. Adj. Margine Adina; 

Prof. Filip Daniela; 

Prof. Bompa Loredana; 

Prof. Luchian Izabela; 

Înv. Pipirigeanu Rodica 

 

RESURSELE ALOCATE IMPLEMENTĂRII: 

• umane: 40 elevi, 6 profesori; 

• materiale şi tehnice : semințe, pahare de unică folosință, apă, 3 sape, roabă, 3 greble, 3 

hârlețe, răsaduri de flori. 

• de timp: 5 luni  

 

 

DOMENIILE DE INTERES: (de exemplu) 

• interdisciplinaritate – educaţie civică, religie, aducație artistică 

• munca în echipă  

• comunicare şi colaborare 
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TIPUL: internațional 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: - Amenajarea unui parc în Poiana Bucuriei de la Nemțișor, locație a 

Adunării tinerilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în vederea încurajării tinerilor privind 

protejarea și respectarea mediului înconjurător. 

 

 

OBIECTIVE: 

- Cunoașterea, prin observare concretă și acțiune directă a lumii înconjurătoare; 

- Conștientizarea elevilor de importanța ocrotirii naturii; 

- Dezvoltarea spiritului de cooperare și formarea deprinderii de muncă în echipă; 

- Desfășurarea unor activități practice legate de protecția mediului; 

- Formarea unor deprinderi de plantare și îngrijire a plantelor; 

 

BENEFICIARII DIRECŢI AI PROIECTULUI SUNT : copii, tineri, persoane de toate vârstele 

care vin în taberele organizate în acest loc sau îl vizitează pur și simplu. 

 

 

REZULTATELE ASTEPTATE : În urma activităților de semănare a florilor, de repicare, plantare 

și îngrijire, a fost creat un adevărat parc în care voluntarii ingenioși au reușit să surprindă în mod 

plăcut pe cei care au poposit câteva zile sau săptămâni în acest loc. 

 

EVALUAREA (internă şi externă): 

• Metode de lucru: conversație, problematizare, argumentare; 

• Instrumente de evaluare: chestionare privind argumentarea necesității unui astfel de proiect. 

• Rezultate: 5000 de fire de flori, un cadru natural amenajat cu iarbă, pietre, flori, bănci. 

 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: Proiectul va fi diseminat în presa locală, la televeziunea 

locală, în școlile din localitate, prin afișe, în mod direct de către elevii voluntari . 

 

 

 (Filip Daniela) 
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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 „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  
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

                                                                

 

 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 - 15 de minute  

Descrieți în ce mod ar putea influența realizarea unor proiecte extrașcolare pe teme ecologice relația 

dvs. cu elevii unei clase și interesul lor pentru ora de Religie. 

 

 

Aplicatia 2 - 15 minute  

Descrieți posibilele obstacole ale unui profesor de Religie în inițierea și aplicarea unui proiect de 

educație ecologică la nivelul comunității în care se află școala la care predă. 

 

Aplicatia 3 - 60 de minute  

Propuneți un proiect de educație ecologică ce se poate realiza în comunitatea în care se află școala 

la care predați și al cărui principal scop este promovarea voluntariatului ca modalitate de  

exprimarea a  grijii față de natură și creația lui Dumnezeu. 

 

Stoica Silvia Roxana                                                
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 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 
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2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat.  

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 - 15 minute 

Realizați un scurt eseu în care să descrieți motivele dumneavoastră personale referitoare la 

importanța respectării Creației lui Dumnezeu. 

 

Aplicatia 2 - 45 de minute  

1. Realizați o hartă a instituțiilor și persoanelor din comunitatea în care se află școala la care predați,  

care ar putea fi interesate sau care ar putea să fie interesante pentru dvs. în implementarea unui 

proiect de educație ecologică.    

2. Identificați pentru fiecare dintre acestea cu ce tip de resurse ar putea contribui la realizarea unui 

asemenea proiect. 

3. Descrieți pentru 3 dintre aceste instutuții/persoane argumentele pe care le-ați putea prezenta în 

scopul motivării și implicării lor în proiect (ce ar avea ei de câștigat dacă vi s-ar alătura într-un 

asemenea demers).  

 

 

Aplicatia 3 - 30 de minute  

1. Identificați cine ar putea să se opună la nivelul comunității în care se află școala  dvs. realizării 

unor proiecte de educație ecologică. 

2. Descrieți modalități prin care ați putea limita impactul negativ al acestor oponenți asupra  

dezvoltării de proiecte cu specific ecologic în comunitate. 
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MATERIALE SUPLIMENTARE PENTRU FORMATOR  

Principii ale dezvoltări durabile care permit cultivarea spiritului  ecologic în procesul  educaţional 

  Dezvoltarea durabilă este în accepțiunea oferită de Comisia Mondială pentru Mediu și 

Dezvoltare, dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

  În general, când vorbim despre dezvoltare durabilă avem în vedere trei componente: 

 Mediul 

 Societatea 

 Economia 

  Cele trei domenii sunt interdependente, astfel încât nu putem atinge o stare de echilibru în 

una dintre cele trei arii fără a ține cont de celelalte. 

  Scopul educației pentru dezvoltare durabilă este de a crea un mediu educațional favorabil 

dezvoltării  unor comportamente caracteristice elevilor activi și conștienți de interdependența dintre 

toate domeniile și aspectele vieții. 

  Educația pentru dezvoltare durabilă implică stimularea unei atitudini și a unei ”culturi a 

complexității” care utilizează gândirea critică pentru a explora și a pune întrebări, orientează spre 

valori autentice și implică elevii și profesorii la modul conștient de a lua decizii și de a participa. 

  Principiile educației pentru dezvoltare durabilă care pot fi utilizate de profesori în cadrul 

educațional sunt următoarele: 

       1.  Principiul participării conștiente. Participarea conștientă presupune: 

 Respectul și aprecierea intereselor, a experiențelor, a imaginației și așteptărilor elevilor. 

Profesorii  sunt flexibili, receptivi și deschiși față de eventuale schimbări. 

 Încurajarea învățării experiențiale și a cooperării; 

 Asigurarea unor punți de legătură între teorie și practică; 

 Facilitarea participării și implicării elevilor prin oferirea unor contexte adecvate dezvoltării 

propriilor idei și perspective asupra vieții; 

 Aprecierea și încurajarea eforturilor depuse de elevi. 

2.   Principiul adaptării. Acesta presupune: 

 Exersarea competențelor de luare a deciziilor pentru realizarea unor transformări asumate; 

 Exersarea capacității de a obține rezultatele dorite; 

http://www.predareareligiei.ro/
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 Abordarea acțiunii ca mijloc de învățare, nu ca mijloc de rezolvare imediată a unei 

probleme; 

 Procesarea experiențelor trăite de elevi în scopul identificării lecțiilor învățate și a 

fructificării ulterioare a acestora. 

3.   Principiul descoperirii alternativelor. Acesta implică: 

 Încurajarea elevilor să elaboreze viziuni și scenarii despre viitor, să caute căi alternative de 

dezvoltare, să identifice posibilități multiple de transformare; 

 Implicarea elevilor în compararea efectelor imediate și de lungă durată ale deciziilor și 

alternativelor identificate; 

 Ghidarea elevilor în înțelegerea din punct de vedere istoric-spiritual a anumitor probleme, 

fenomene, curente sociale, pentru a identifica relațiile existente între trecut, prezent și viitor;                                             

                

4. Principiul cultivării unei culturi a ”complexității”. Acesta constă în: 

 Construirea unei viziuni, opinii proprii asupra unei probleme înainte de a căuta soluții; 

 Identificarea relaționărilor, influențelor și multiplelor interacțiuni ce definesc diversitatea 

biologică, socială, culturală, spirituală. 

5. Principiul gândirii critice obiective. Acesta implică: 

 Confruntarea prin intermediul unor contexte de joc și de situații problematice cu raporturi de 

forță și conflicte de interese ce pot apărea în situații locale, între generația actuală și 

generațiile viitoare, între state, culturi, între religii, clase sociale etc. 

 Încurajarea elevilor să privească lucrurile din diverse perspective, să-și dezvolte empatia 

identificându-se cu alții, întelegând astfel mai profund problemele altora; 

 Dezvoltarea capacităților de negociere și  argumentare a diverselor puncte de vedere, care 

aduc un grad mai mare de toleranță și capacitate de mediere a contextelor cu potențial 

problematic; 

 Identificarea și conștientizarea lecțiilor învățate care pot fi utile în diverse alte situații, 

pentru a putea imagina noi posibilități sau alte acțiuni alternative. 

6.   Principiul dezvoltării sistemului de valori. Acesta presupune: 

 Dezvoltarea capacității de a diferenția cunoștințele efective și părerile bazate pe valori; 

 Dezvoltarea capacității de analiză a valorilor și a intereselor pe care acestea se bazează; 
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 Clarificarea și formularea prin intermediul discuțiilor a propriilor valori, întărind astfel 

capacitatea elevilor de reflectare, capacitatea de respect reciproc și de înțelegere a valorilor 

altora; 

 Acceptarea provocării de a nu obliga elevii să accepte valori, păreri impuse de adulți, 

permitându-le elevilor să formuleze și să susțină punctele de vedere proprii. 

Sursă bibliografică: „Trandafirul micului prinț.O viziune asupra copilului: ghid pentru părinți și 

educatori” Coordonator Tatiana Marțis, București, 2013. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U3_S4 (on-line) 

Modele de mini-proiecte implementabile în comunitatea locală de către profesori, generate de 

asumarea responsabilității față de creație 

(90 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Profesorul de religie – partener al comunității pentru un mediu ecologic 

 Puncte de atins în realizarea proiectelor 

 Modele de proiecte implementate de profesori în scop ecologic 

 Elaborarea de proiecte ecologice 

 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veţi valorifica cunoștințele despre proiectul extrașcolar în vederea implicării în 

implementarea de proiecte ecologice în comunitate; 

- Veţi construi mini-proiecte ecologice, pornind de la exemplul dat. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 
 
 
 

 Proiecte extrașcolare ecologice; responsabilizarea profesorilor 
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APLICATII 

 

 

Aplicatie - 30 de minute  

Identificați și descrieți o modalitate pe care o puteți utiliza pentru a vă asigurați că un proiect 

ecologic răspunde nevoilor reale ale comunității în cadrul căreia urmează a fi aplicat. 

(Stoica Silvia Roxana) 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

(30 minute teorie, 90 de minute aplicaţii practice) 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

b. Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

c. Inteligenţa muzical-ritmică 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica caracteristicile inteligenței muzical-ritmice în context interdisciplinar. 

 Veți putea oferi elevilor cu stil de învățare preponderent auditiv o experiență de învățare 

pozitivă și eficientă. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare auditiv 

 Armonie muzicală 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Introducere 

Muzica şi ritmul sunt două aspecte ce nu lipsesc din viața noastră, ele împletindu-se în mod 

fericit atât sub plan psihologic, cât şi spiritual-religios. În iconomia religioasă, viața noastră este 

guvernată de evenimentele ce se derulează de-a lungul anului bisericesc, având cele două momente 

pivotale în viaţa fiecăruia dintre noi, Naşterea Mântuitorului şi Învierea Lui. De altfel şi cele două 

posturi premergătoare ne ajută să ne pregătim pentru aceste două evenimente.  

 

Noțiuni teoretice (10 minute) 

 

Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu 

 

Muzica este aritmetica sunetelor, așa cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy) 

 

Studiind raționalitatea creației, se poate observa că întreg 

Universul este caracterizat de raționalitate, la diverse niveluri: în 

microcosmos, în lumea vie, în planul universului. Muzica este și 

ea un tip special de ordine: ea reprezintă un univers alcătuit din 

tipare ordonate instaurate de om în lumea sunetelor. Muzica este 

parte a vieții omenești și, înainte de a exista pe portativ, a existat 

în lumea vie. Pentru o ureche sensibilă, lumea înconjurătoare 

cuprinde și un univers al sunetelor. Lumea vie adăpostește un 

întreg arsenal de sunete, care însoțesc mai toate pulsațiile vieții. Foșnetul frunzelor, susurul apei, 

vuietul vântului, întreg spectrul de sunete prin care lumea vie comunică și mai ales trilul păsărilor 

au înveșmântat sonor experiența omenească. Având fiecare un timbru specific, sunetele au inspirat 

pe om spre o comunicare prin sunete. Și, culegând, cu spiritul lui creator, experiențe din lumea 

stimulilor auditivi, omul a ajuns să se exprime prin sunete. Cântul vocii și, mai apoi, intepretările 

care utilizează diverse instrumente muzicale oferă un contur sensibil unor trăiri adânci.  

Mai mult decât atât, structura materiei şi puterile existente în lume nu se dovedesc a avea 

doar o frumuseţe inutilă, fără vreo întrebuinţare; ele sunt pline de potenţialităţi, ele sunt gata să 

primească din partea omului diverse funcţii, concretizând diversele lui intenţii. Simetriile, 
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frumuseţea, armoniile existente în structura lumii fizice sunt pline de raţionalitate. Sfântul Vasile 

cel Mare, plecând de la versetul biblic potrivit căruia „a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată 

erau bune foarte“ (Facerea 1, 31), subliniază că frumosul, în înţelesul dat de Scriptură, „este ceea 

ce-i făcut în chip desăvârşit şi serveşte bine scopului pentru care a fost făcut.  

La fel, şi Sfântul Grigorie de Nyssa remarca armoniile Creaţiei şi valoarea spirituală a lumii 

în care ne naştem. Pentru Sfântul Grigorie, „ordinea universului este ca o armonie muzicală, care se 

armonizează cu sine însăşi într-o succesiune şi într-un ritm care este alcătuit din multe şi diferite 

elemente şi consumă cu ea însăşi şi nu iese niciodată din simfonie, deşi se observă o mare deosebire 

între lucrurile existente, luate în parte. Căci precum se întâmplă cu plectrul (plăcuţă de metal cu care 

se ciupesc coardele) celui care potriveşte tonurile cu artă şi scoate cântecul din felurimea notelor, 

aşa încât dacă nota este la unison, nu formează nici o melodie, tot aşa compoziţia universului este 

alcătuită şi ea din diferite elemente, care se pot observa unul câte unul şi care printr-un ritm ordonat 

şi imuabil dau armonia părţilor faţă de întreg.“
 

Cât despre viaţă, biologii demonstrează copleşitoarea complexitate şi ordine ascunsă în 

organismele vii. O echipă de cercetători de la Universitatea din Ohio a anunţat că a reuşit să pună la 

punct, pe baza unor date precum forma celulelor şi procesele celulare, o modalitate "matematică" de 

a distinge celulele sănătoase de cele bolnave. Cercetările, care sunt încă într-o fază incipientă, 

reprezintă un mod nou de a identifica anumite anomalii celulare, inclusiv cele de natură canceroasă. 

Metoda aceasta va putea fi utilizată în distingerea unor etape ale îmbolnăvirii celulelor şi a 

diferitelor lor grade de agresivitate. 

Între rezultatele semnificative care leagă lumea ordonată a structurilor matematice de lumea 

complexă a biologiei, este cu siguranţă şi cel obţinut în 2008 de Gil Alterovitz, cercetător la 

Harvard Medical School. El a avut ideea de a converti, prin intermediul unui alt program 

informatic, structura proteinelor şi expresiile genetice în sunete muzicale. După ce a analizat mai 

bine de 3.000 de proteine din „expresia” biochimică a cancerului de colon, el a comprimat lunga 

listă a proteinelor, folosind anumite corespondenţe între gene şi proteine. În acest fel, el a obţinut 

patru reţele principale cărora le-a asociat note muzicale distincte. Prin aceste corespondenţe a fost 

posibilă realizarea unei linii melodice care corespunde expresiei genetice a unor celule sănătoase şi 

a unor celule bolnave, în cazul particular al cancerului de colon. Rezultatul a fost cumva neaşteptat: 

structura genetică a celulelor sănătoase are o „muzicalitate” armonioasă, în timp ce celulelor 

bolnave le corespund unor şiruri de sunete dizarmonice. 
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Această descoperire, afirmă specialiştii, pune la dispoziţie un alt posibil instrument pentru 

„identificarea” sonoră a celulelor tumorale (Cf. A cancerous melody, în rev. The Scientist, 25 

septembrie, 2009 https://www.youtube.com/watch?v=ObTvZ6KCmSY) 

În acelaşi timp, într-un sens mai larg, descoperirea arată cât de adânc sunt imprimate 

armoniile în structurile lumii vii. Este semnificativ, de asemenea, că acest ultim aspect poate 

deschide, într-un mod neaşteptat, rezultatele concrete ce privesc legătura dintre matematică şi 

biologie către un orizont mult mai larg, cu vechi întrebări filosofice şi reflecţii teologice 

edificatoare, orizont în care frumuseţea ascunsă a lumii vii se arată a fi un indicator pentru viaţa 

spirituală a omului, prin aceea că frumuseţea lui şi armonia vieţii lui sunt sporite prin cultivarea 

virtuţilor. 

Însă în legătura dintre muzică și viața biologică se întrevede cumva legătura dintre cântarea 

obișnuită și cântarea lăuntrică. Cântarea cu glas și cu strigare are menirea să călăuzească, să „ridice 

pe om la rugăciunea adevărată”. Aceasta sugerează că întreaga cântare a omului poate sluji la 

cântarea din adâncul inimii.  

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Cuvintele lui Hristos  

 

Fizica a realizat o întreagă listă a constituenţilor fundamentali şi o listă a interacţiunilor care 

acţionează în Universul fizic. Fiecare dintre aceste particulele ce compun lucrurile din lumea fizică 

(fie că sunt atomi, electroni sau nucleoni) au proprietăţi diferite. La fel, şi interacţiunile 

fundamentale ale lumii fizice au caracteristici extrem de diferite între ele. Având în vedere această 

listă neomogenă de constituenţi fundamentali care alcătuiesc lumea materială, dar şi de forţe 

fundamentale care acţionează în Univers, cum se poate explica armonia şi frumuseţea Universului? 

Întrebarea este legitimă, pentru că, aşa cum am văzut, frumuseţea şi simetria, de data aceasta, nu 

sunt percepţiile unui subiect sensibil la frumos, înclinat să contemple natura. Simetria şi ordinea 

sunt caracteristici intrinseci ale teoriilor ştiinţifice 

care sunt verificate de date experimentale. 

Nu întâmplător, procedeul prin care gravitaţia 

strânge tot mai multă materie într-un disc ce se 

https://www.youtube.com/watch?v=ObTvZ6KCmSY
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roteşte tot mai repede - ca un bulgăre de nea rostogolit pe o pantă ninsă - a fost ridicat la rang de 

principiu. Acesta este ceea ce unii cosmologi numesc principiul lui Matei. El face referire la Sfântul 

Evanghelist, în baza textului Evangheliei sale: „Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la 

cel ce nu are şi ce are i se va lua“ (Matei 13, 12).  

În Univers, gravitaţia lucrează asemănător, încât locurile ce conţin mai multă materie decât 

media din Univers au tendinţa să atragă mai multă materie în continuare, pe seama regiunilor mai 

rarefiate. Prin colectarea şi compactificarea materiei, gravitaţia face ca, în timp, regiunile mai dense 

decât valoarea medie din Univers să se transforme în galaxii sau stele. Aceasta este, în esenţă şi 

foarte sumar, teoria instabilităţii gravitaţionale, utilizată în prezent în descrierea proceselor de 

formare a galaxiilor. 

 

Dansul galaxiilor 

 

Această stranie mişcare de rotaţie ce însoţeşte colapsul norului de gaz se întâlneşte, într-un 

fel, şi în experienţa directă. Este cazul patinatorilor, ce execută un exerciţiu des întâlnit în 

concursurile artistice. Patinatorul, în postură verticală, cu braţele deschise, se roteşte în jurul axei 

verticale a corpului. Cu cât va apropia mai mult braţele de corp, cu atât va avea o viteză de rotaţie 

tot mai mare, fără să depună nici un alt efort. Printr-un mecanism identic, contracţia gravitaţională a 

norilor de gaz protogalactici determină creşterea vitezei de rotaţie. În cazul galaxiei, cu cât 

colapsează mai mult materia, cu atât mai mult va creşte viteza unghiulară (de rotaţie) în jurul 

centrului. Aceasta nu este altceva decât legea conservării momentului unghiular. Un alt aspect 

esenţial este faptul că mişcarea de rotaţie a gazului este de fapt şi singura formă a materiei de a se 

opune gravitaţiei care tinde să o comprime. Din „negocierea“ acestor două tendinţe, de comprimare 

şi de „extindere“ centrifugă se nasc aceste construcţii gravitaţionale circulare, discurile de acreţie de 

diferite mărimi. 

Se cunoaşte faptul că gazul aspirat de o gaură neargă este capturat mai întâi într-o vecinătate 

largă a ei, formând un disc de acreţie asemănător inelelor lui Saturn. Procesul de acumulare de 

material în discul de acreţie continuă câţiva ani. În timpul acumulării, în mod inexplicabil, gaura 

neagră nu consumă decât foarte puţină materie din acest disc. O dată la câţiva ani, însă, ea trece 

peste această restricţie de consum, aspirând în câteva luni toată rezerva de materie acumulată în 

disc. În această perioadă de consum intens sunt emise radiaţii X de milioane de ori mai intense 
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decât în perioada restricţiei. În discul de acreţie al găurilor negre în rotaţie materia se poate apropia 

mai mult de gaura neagră fără să fie aspirată. Totuşi, în momentul în care este aspirată, materia va 

avea, în cazul găurilor negre rotitoare, o viteză mai mare cu 20-30% decât cea a celor fără spin, 

ajungând să atingă aproximativ 50% din viteza luminii. Când materia aspirată se apropie de gaura 

neagră, dincolo de o anumită distanţă limită (orizontul evenimentului), gravitaţia este suficient de 

puternică pentru a împiedica evadarea oricărui semnal luminos. Dincolo de această graniţă, gazul 

aspirat îşi continuă căderea în interiorul găurii negre la viteze foarte mari. Prin urmare, radiaţia X ce 

provine de la o gaură neagră conţine ultima pulsaţie, ultimul semnal emis de materie chiar în 

momentul în care aceasta ajunge la linia orizontului de eveniment. 

Plecând de la armoniile şi frumuseţea Creaţiei, Sf. Atanasie cel Mare face o observaţie 

interesantă. El afirmă că acestea sunt dovada faptului că lumea are un singur autor. Altfel, „dacă 

lumea s-ar fi făcut de către mulţi, ar avea şi mişcările deosebite şi neasemănătoare. Căci, depinzând 

de mulţi făcători, ar avea şi mişcările deosebite. Şi în această felurime, cum s-a spus mai înainte, s-

ar arăta iarăşi o dezordine şi un haos. Pentru că nici o corabie cârmuită de mulţi nu va pluti drept, 

dacă nu i-ar ţine cârma un singur cârmaci. Şi nici lira lovită de mulţi n-ar scoate un sunet armonios, 

dacă artistul care o loveşte n-ar fi unul. Deci una fiind creaţiunea şi una ordinea ei, Unu trebuie 

cugetat că este şi Împăratul şi Domnul creator al ei. De aceea, şi Creatorul a făcut întreaga lume ca 

una, ca nu cumva prin combinarea mai multora să fie socotiţi mulţi şi creatorii, ci una fiind opera, 

să se creadă că Unu este şi Făcătorul. Dar din faptul că Unu este Creatorul, nu urmează că una 

trebuie să fie şi lumea. Căci Dumnezeu ar fi putut face şi alte lumi. Dar odată ce una este lumea 

creată, e necesar să se creadă că Unu este şi Creatorul ei.” 

Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, întreaga raţionalitate şi armonie a lumii şi faptul alcăturii 

ei miraculoase atestă prezenţa Logosului divin: „Căci fiind Cuvântul cel bun (Raţiunea cea bună) al 

Tatălui, El a dat creaţiunii podoaba rânduielii şi armoniei între toate, unind cele contrare între ele şi 

înfăptuind din toate podoaba unei unice armonii. (...) Căci din toate cele văzute are dovada că toate 

s-au făcut prin Cuvântul şi Înţelepciunea lui Dumnezeu şi nimic din cele făcute nu s-ar fi făcut dacă 

nu s-ar fi făcut prin Cuvântul, adică prin Cuvântul dumnezeiesc...” 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Inteligenţa muzical-ritmică 
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În plan psihologic, principalul element de reper este dat de ritmul circadian fiziologic, 

alternanţa noapte-zi. Acest ritm esenţial ne ajută să punem bazele celorlalte succesiuni de 

evenimente ce se petrec în viaţa noastră, evenimente ce ţin primordial de dezvoltarea bio-

psihologică, în copilărie şi în viaţa adultă. La un univers explicativ mai restrâns suntem toţi fiinţe ce 

au ritmul „în sânge”, pentru că ritmul cardiac ne influenţează încă din viaţa intra-uterină. Cercetări 

din domeniul psihologiei copilului au pus în evidenţă faptul că fătul ascultă constant ritmul cardiac 

al mamei şi îi percepe timbrul vocii. De aceea, secvenţele care ne înduioşează pe toţi, şi anume 

liniştirea unui bebeluş atunci când este luat în braţe de propria mamă, are explicaţii psiho-

fiziologice. Copilul aude vocea familiară a mamei şi o simte tactil, îi aude ritmul cardiac normal. 

Marea majoritate a ritmurilor pe care tindem să le fredonăm mai mult sau mai puţin voluntar se 

situează în jurul a 70-90 bătăi pe minut. Astfel, rezonăm aproape natural cu orice piesă muzicală ce 

are aceste ritmuri şi simţim de cele mai multe ori o stare de confort psihologic când ascultăm o 

astfel de piesă. Afirmaţia conform căreia muzica face parte din viaţa noastră e mai adevărată decât 

ar părea la prima vedere. 

Când Howard Gardner a descris iniţial cele 7 forme de inteligenţă în 1983, inteligenţa 

muzical-ritmică era considerată a fi una din cele mai profund legate de fiinţa umană. În concepţia 

lui, inteligența muzicală pune în valoare abilitatea de a percepe ritmul, tonul și muzicalitatea atunci 

când ele apar sub diferite forme în decursul vieţii. Această categorie a inteligenței native se poate 

educa foarte bine odată cu vârsta și integrată în mod matur și coerent personalității, contribuie în 

mod necesar la dezvoltarea echilibrului dinamic al omului. Copiii ce au dezvoltată această 

componentă sunt foarte muzicali, le place să asculte, să cânte, sunt capabili să distingă între diverse 

variante ale aceleiași melodii diferite interpretări; unii au abilitatea de a cânta cu uşurinţă la un 

instrument. 

Cântarea însoțește trăirile intense ale ființei omenești. Adesea, sentimentele sau experiențele 

profunde, bucuria iubirii împărtășite sau tristețea pierderii cuiva capătă veșmântul cuvintelor și 

sunetelor într-o cântare (baladă, doină etc.) care le întipărește, le exprimă și le transmite mai 

departe.  

Cum orice sentiment înălțător poate fi izvorul unei cântari care să-l exprime, trăirea 

religioasă, este însoțită de cântare. De aceea, este de așteptat ca muzica să menționată adesea în 

textul Sfântei Scripturi. 
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În cea de-a doua carte a lui Moise, Ieşirea, se face mențiunea faptului că Moise şi fiii lui 

Israel au cântat Domnului cântarea aceasta şi au zis: „Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a 

preaslăvit! Pe cal şi pe călăreţ în mare i-a aruncat!” (15, 1). Înțeleasă mai ales ca expresie a 

bucuriei, cântarea însoțește închinarea, iar aceasta se vede cu ușurință din Psalmi, de exemplu: 

„Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi.” (Psalmul 149, 1) 

De asemenea, în Cartea a doua a Regilor, se menționează că „David şi toţi fiii lui Israel 

cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din 

psaltire, din timpane, din fluiere şi din chimvale”. (Cap. 6, 5) 

De-a lungul existenţei umane societatea a încurajat şi cultivat aceste aptitudini muzicale, 

chiar dacă în contemporaneitate ea nu este valorizată de societate la fel de mult ca şi alte tipuri de 

inteligenţă cum ar fi cea logico-matematică sau verbală. Chiar şi în aceste condiţii mai vitrege, 

aptitudinea muzicală este cultivată şi valorizată de societate. Cu foarte mici excepţii, legate în 

special de lipsa „urechii muzicale”, marea majoritate a populaţiei posedă această capacitate. Ea 

poate fi educată şi sprijinită la fel ca orice altă abilitate. De fapt, cercetări recente în psihologie au 

arătat că muzica are un efect puternic pozitiv asupra dezvoltării copiilor. În momentul în care un 

copil învaţă sistemul notelor muzicale, creierul procesează informaţiile legate de codarea şi 

decodarea tuturor datelor, ca şi cum ar fi vorba de o limbă străină. Iar acest lucru este extrem de 

benefic, pentru că stimularea intelectuală este considerabilă, copiii fiind stimulaţi pe toate planurile, 

inclusiv cel social. De exemplu, în Venezuela, Jose Antonio Abreu a creat un program la scară 

largă, „El Sistema”, de educaţie prin muzică a tinerilor din medii defavorizate. Mii de persoane au 

fost educate cu ajutorul muzicii clasice şi au fost reintegrate în societate. 

Pentru a putea stimula şi dezvolta această abilitate trebuie să fim capabili să îi putem 

identifica pe aceşti tineri. Astfel, copiii cu inteligenţa muzicală: 

- îşi amintesc cu relativă uşurinţă melodiile; 

- identifică sunetele ce sunt „falsate” într-o melodie; 

- de obicei cântă în cor sau la diferite instrumente; 

- pot avea o anumită ritmicitate în mişcări; 

- fredonează diferite melodii fără să îşi dea seama; 

- cântă şi în afara clasei cântece învăţate la şcoală; 

- pot bate ritmic în bancă sau birou când se concentrează. 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=6#5
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Mai mult, pentru a dezvolta această abilitate, profesorii pot include ritmul şi muzica în 

lecţiile predate, pot folosi o muzică de ambianţă sau care să sugereze o anumită stare spirituală. Din 

acest punct de vedere, cadrele didactice care predau disciplina Religie sunt net avantajate vis-a-vis 

de colegii ce predau discipline clasice. Şi să nu uităm că cea mai simplă formă de a folosi această 

inteligenţă poate fi ritmicitatea şi fluenţa vorbirii. 
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Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 

• Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

• Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

• Inteligenţa muzical-ritmică 

• Aplicații practice (90 minute) 



Introducere 

 

Muzica şi ritmul sunt două aspecte ce nu lipsesc din viaţa 
noastră, ele împletindu-se în mod fericit atât sub plan 
psihologic, cât şi spiritual-religios. 

În iconomia religioasă, viaţa noastră este guvernată de 
evenimentele ce se derulează de-a lungul anului bisericesc, 
gravitând în jurul celor două momente pivotale în viaţa 
fiecăruia dintre noi, Naşterea Mântuitorului şi Învierea 
Lui.  

Prin cele două posturi premergătoare ne pregătim pentru 
aceste două evenimente. 



Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 

• Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu (10 minute)  

• Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

• Inteligenţa muzical-ritmică 

• Aplicații practice (90 minute) 



TEORIE 

Întreg Universul este caracterizat de raționalitate, la diverse niveluri: în 

microcosmos, în lumea vie, în planul universului.  

Muzica este și ea un tip special de ordine: ea reprezintă un univers alcătuit din 

tipare ordonate instaurate de om în lumea sunetelor.  

Muzica este parte a vieții omenești și, înainte de a exista pe portativ, a existat în 

lumea vie       lumea înconjurătoare cuprinde și un univers al sunetelor. Lumea 

vie adăpostește un întreg arsenal de sunete, care însoțesc mai toate pulsațiile vieții.  

Sunetele au inspirat pe om spre o comunicare prin sunete.          Omul a ajuns 

să se exprime prin sunete.  

Muzica este aritmetica sunetelor, așa cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy) 



TEORIE 

Muzica raţiunilor din lucruri 

 

Structura materiei şi puterile existente în lume dovedesc o frumuseţe 
plină de potenţialităţi; pot asuma din partea omului diverse funcţii, 
concretizând diversele lui intenţii.  

Simetriile, frumuseţea, armoniile existente în structura lumii fizice 
sunt pline de raţionalitate.  

Facerea 1, 31: Sfântul Vasile cel Mare subliniază că frumosul, în 
înţelesul dat de Scriptură, „este ceea ce-i făcut în chip desăvârşit şi 
serveşte bine scopului pentru care a fost făcut”. 

Sfântul Grigorie de Nyssa remarca armoniile Creaţiei şi valoarea 
spirituală a lumii în care ne naştem: „ordinea universului este ca o 
armonie muzicală”. https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY


TEORIE 

Viaţa = o copleşitoare complexitate şi ordine ascunsă în organismele vii.  
 
O echipă de cercetători de la Universitatea din Ohio         o modalitate 
"matematică" de a distinge celulele sănătoase de cele bolnave          
identificarea anumitor anomalii celulare, inclusiv cele de natură 
canceroasă. 
  
Gil Alterovitz, cercetător la Harvard Medical School (2008) converteşte, 
prin intermediul unui alt program informatic, structura proteinelor şi 
expresiile genetice în sunete muzicale         analizează peste 3.000 de 
proteine din „expresia” biochimică a cancerului de colon          identifică 
patru reţele principale, cărora le-a asociat note muzicale distincte, 
realizând o linie melodică  
           structura genetică a celulelor sănătoase are o „muzicalitate” 
armonioasă, în timp ce celulelor bolnave le corespund unor şiruri de 
sunete dizarmonice.     https://www.youtube.com/watch?v=ObTvZ6KCmSY 

https://www.youtube.com/watch?v=ObTvZ6KCmSY


Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 

• Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu 

• Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației (10 minute) 

• Inteligenţa muzical-ritmică 

• Aplicații practice (90 minute) 



TEORIE 

Particulele ce compun lucrurile din lumea fizică (atomi, electroni, nucleoni) 
şi interacţiunile fundamentale ale lumii fizice au caracteristici extrem de 
diferite între ele. 

Cum se poate explica armonia şi frumuseţea Universului? 

Simetria şi ordinea sunt caracteristici intrinseci ale teoriilor ştiinţifice, 
verificate de date experimentale. 

Ex.: Gravitaţia strânge tot mai multă materie într-un disc ce se roteşte tot 
mai repede – (principiul bulgărelui de nea = principiul lui Matei: „Căci celui 
ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are şi ce are i se va lua“ - 
Matei 13, 12).  
 
Prin colectarea şi compactificarea materiei, gravitaţia face ca, în timp, 
regiunile mai dense decât valoarea medie din Univers să se transforme în 
galaxii sau stele          teoria instabilităţii gravitaţionale, utilizată în 
prezent în descrierea proceselor de formare a galaxiilor. 



TEORIE 

Dansul galaxiilor 
 
Contracţia gravitaţională a norilor de gaz protogalactici determină 
creşterea vitezei de rotaţie.         formarea discurilor de acreţie          
formarea găurilor negre  
  
Ex.: Patinatorul, în postură verticală, cu braţele deschise, se roteşte în jurul 
axei verticale a corpului. Cu cât va apropia mai mult braţele de corp, cu atât 
va avea o viteză de rotaţie tot mai mare, fără să depună nici un alt efort.  



TEORIE 

Dansul galaxiilor 
 
Sf. Atanasie cel Mare observă armoniile şi frumuseţea Creaţiei, 
concluzionând: „dacă lumea s-ar fi făcut de către mulţi, ar avea şi mişcările 
deosebite şi neasemănătoare (...) s-ar arăta o dezordine şi un haos. Pentru 
că nici o corabie cârmuită de mulţi nu va pluti drept, dacă nu i-ar ţine 
cârma un singur cârmaci. (...) Deci una fiind creaţiunea şi una ordinea ei, 
Unu trebuie cugetat că este şi Împăratul şi Domnul creator al ei.” 
 
Sf. Atanasie cel Mare: întreaga raţionalitate şi armonie a lumii şi faptul 
alcăturii ei miraculoase atestă prezenţa Logosului divin. 



Cuprinsul secvenței: 

• Noțiuni teoretice (30 minute) 

• Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu 

• Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

• Inteligenţa muzical-ritmică (10 minute) 

• Aplicații practice (90 minute) 



APLICAŢII 

Aplicație (20 minute) 
  
Fiecare cursant va scrie pe o foaie de hârtie o listă cu obiectele / 
instrumentele / soluţiile tehnice  la care are acces în şcoală pentru 
a folosi elemente auditive în cadrul lecţiilor de religie. Încercaţi să 
identificaţi în mod realist resursele necesare.  
În plen se va scrie pe o foaie de flipchart lista resurselor 
identificate de cursanţi, evidenţiindu-se şi modalităţile în care se 
poate implica şcoala, comunitatea sau soluţii creative abordabile 
la îndemână. Se va discuta în plen despre soluţiile particulare 
găsite de fiecare dintre participanţi. Scopul este de a crea un 
portofoliu de idei practice în folosirea resurselor disponibile local.  



TEORIE 

Ritmul circadian fiziologic, alternanţa noapte-zi – principalul punct de 
reper pentru a pune bazele celorlalte evenimente şi acţiuni 
 
Fătul ascultă constant ritmul cardiac al mamei şi îi percepe timbrul vocii  
Copilul aude vocea familiară a mamei şi o simte tactil, îi aude ritmul cardiac 
normal.  
 
Marea majoritate a ritmurilor pe care tindem să le fredonăm mai mult sau 
mai puţin voluntar se situează în jurul a 70-90 bătăi pe minut          rezonăm 
aproape natural cu orice piesă muzicală ce are aceste ritmuri şi simţim de 
cele mai multe ori o stare de confort psihologic când ascultăm o astfel de 
piesă.  
 
Muzica face parte din viaţa noastră!!! 



TEORIE 

Howard Gardner: inteligenţa muzical-ritmică este considerată a fi una 
din cele mai profund legate de fiinţa umană.          pune în valoare abilitatea 
de a percepe ritmul, tonul și muzicalitatea  
 
Copiii ce au dezvoltată această componentă = foarte muzicali, le place să 
asculte, să cânte, sunt capabili să distingă între diverse variante ale 
aceleiași melodii diferite interpretări; unii au abilitatea de a cânta cu 
uşurinţă la un instrument. 
 
Cântarea însoțește trăirile intense ale ființei omenești  sentimentele sau 
experiențele profunde, bucuria iubirii împărtășite sau tristețea pierderii 
cuiva capătă veșmântul cuvintelor și sunetelor într-o cântare (baladă, doină 
etc.) care le întipărește, le exprimă și le transmite mai departe.  



TEORIE 

Muzica în Sfânta Scriptură 
 
„Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit! Pe cal şi pe călăreţ 
în mare i-a aruncat!” (Ieşirea 15, 1). 
  
„Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor 
cuvioşi.” (Psalmul 149, 1) 
 
„David şi toţi fiii lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de 
instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din psaltire, 
din timpane, din fluiere şi din chimvale”. (II Regi, cap 6, 5) 



TEORIE 

Societatea a încurajat şi cultivat aceste aptitudini muzicale 
 
Cercetări recente în psihologie au arătat că muzica are un efect 
puternic pozitiv asupra dezvoltării copiilor. 
 
Mii de persoane au fost educate cu ajutorul muzicii clasice şi au fost 
reintegrate în societate. 



TEORIE 

Copiii cu inteligenţa muzicală: 

- îşi amintesc cu relativă uşurinţă melodiile; 

- identifică sunetele ce sunt „falsate” într-o melodie; 

- de obicei cântă în cor sau la diferite instrumente; 

- pot avea o anumită ritmicitate în mişcări; 

- fredonează diferite melodii fără să îşi dea seama; 

- cântă şi în afara clasei cântece învăţate la şcoală; 

- pot bate ritmic în bancă sau birou când se concentrează.  



APLICAŢII 

Aplicaţie (70 minute) 

  

1.  În grupul de cursanţi, identificaţi  de comun acord un conţinut de predare la 
gimnaziu sau liceu, conţinut la care la care poate fi folosit ritmul în predare; 
mai precis în cadrul unei lecţii identificaţi o rugaciune/ fragment de 
rugăciune/ psalm/ poezie religioasă/tropar la care se poate face referinţă în 
cadrul lecţiei. Cu acelaşi conţinut ales pentru predare se vor desfăşura apoi 
activităţi paralele în grupe de câte 2 persoane. (5 minute).  



APLICAŢII 

2. Grupul mare se va împărţi în perechi în mod aleatoriu, şi fiecare pereche va 
primi câte o sarcină. Dacă sunt mai mult de 4 perechi, o sarcină poate fi repartizată 
la mai multe perechi, important e să fie o echilibrare a lor.  (timp de lucru 12 
minute): 

a) Prima sarcină constă în a găsi o modalitate de  evidenţiere a  ritmului în 
fragmentul ales. Se poate aborda creativ şi încerca diferite ritmuri, cu accent 
pe silabe, primul cuvânt din şir, ultimul cuvânt din şir,  folosirea bătăilor 
ritmice ale  palmelor; 

b) A doua sarcină este de a implica muzica şi fragmentul ales. Daca există 
cumva cântări cu respectivul fragment, cum ar putea fi pus pe muzică, ce 
tipuri de muzică se pot folosi ; 

c) A treia sarcină constă în a găsi elemente multimedia ce pot fi asociate cu 
respectivul fragment, fie fragmente doar audio fie audio-video ; 

d) A patra sarcină constă în a găsi elemente de mişcare care pot sau sunt 
asociate muzical cu fragmentul respectiv. Se poate face referire la ce mişcări 
fac cei ce interpretează fragmentul, ce mişcări sunt evocate în fragment etc. 



APLICAŢII 

În grupul mare fiecare pereche va prezenta pe un flipchart ideile principale de 
rezolvare a sarcinii, urmate de discuţii (35 minute).  
 
3. Grupul mare se va reuni iarăşi în perechile originale, însă de data aceasta 
vor avea libertatea de a gândi activitatea folosind şi elemente din celelalte 
prezentări. Se va face o schiţă a principalelor idei de urmat. (8 minute) 
 
4. În plen se vor prezenta  succint ideile de abordare ale fiecărei perechi. (10 
minute) 



Concluzii: 

Profesorii: 

- pot include ritmul şi muzica în lecţiile predate,  

- pot folosi o muzică de ambianţă sau care să sugereze o 
anumită stare spirituală.  

Cea mai simplă formă de a folosi această inteligenţă poate fi 
ritmicitatea şi fluenţa vorbirii. 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

(90 minute aplicații practice) 

 

 

 

 

Aplicaţie practică (20 minute) 

 

Fiecare cursant va scrie pe o foaie de hârtie o listă cu 

obiectele/instrumentele/soluţiile tehnice  la care are acces în şcoală pentru a folosi 

elemente auditive în cadrul lecţiilor de religie. Încercaţi să identificaţi în mod realist 

resursele necesare. În plen se va scrie pe o foaie de flipchart lista resurselor identificate 

de cursanţi, evidenţiindu-se şi modalităţile în care se poate implica şcoala, comunitatea sau soluţii 

creative abordabile la îndemână. Se va discuta în plen despre soluţiile particulare găsite de fiecare 

dintre participanţi. Scopul este de a crea un portofoliu de idei practice în folosirea resurselor 

disponibile local. 
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Aplicaţia practică creativă (70 minute) 

 

1. În grupul de cursanţi, identificaţi de comun acord un conţinut de predare la gimnaziu sau 

liceu, conţinut la care poate fi folosit ritmul în predare. Mai precis în cadrul unei lecţii 

identificaţi o rugaciune/ fragment de rugăciune/ psalm/ poezie religioasă/tropar la care se 

poate face referinţă în cadrul lecţiei. Cu acelaşi conţinut ales pentru predare se vor desfăşura 

apoi activităţi paralele în grupe de câte 2 persoane. (5 minute).  

2. Grupul mare se va împărţi în perechi în mod aleatoriu, şi fiecare pereche va primi câte o 

sarcină. Dacă sunt mai mult de 4 perechi, o sarcină poate fi repartizată la mai multe perechi, 

important este să fie o echilibrare a lor. (timp de lucru 12 minute): 

a)  Prima sarcină constă în a găsi o modalitate de evidenţiere a ritmului în fragmentul ales. 

Se poate aborda creativ şi încerca diferite ritmuri, cu accent pe silabe, primul cuvânt din 

şir, ultimul cuvânt din şir, folosirea bătăilor ritmice ale palmelor; 

b) A doua sarcină este de a implica muzica în fragmentul ales. Dacă există cumva cântări 

cu respectivul fragment, cum ar putea fi pus pe muzică, ce tipuri de muzică se pot folosi 

; 

c) A treia sarcină constă în a găsi elemente multimedia ce pot fi asociate cu respectivul 

fragment, fie fragmente doar audio fie audio-video ; 

d) A patra sarcină constă în a găsi elemente de mişcare care pot sau sunt asociate muzical 

cu fragmentul respectiv. Se poate face referire la ce mişcări fac cei ce interpretează 

fragmentul, ce mişcări sunt evocate în fragment etc. 

3. În grupul mare fiecare pereche va prezenta pe un flipchart ideile principale de rezolvare a 

sarcinii, urmate de discuţii (35 minute).  

4. Grupul mare se va reuni iarăşi în perechile originale, însă de data aceasta vor avea libertatea 

de a gândi activitatea folosind şi elemente din celelalte prezentări. Se va face o schiţă a 

principalelor idei de urmat. (7 minute) 

5. În plen se vor prezenta succint ideile de abordare ale fiecărei diade. (9 minute) 



 

 

 

 

 

 

P1-FIF2-Ziua 1 - (T3_U1_S6) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

b. Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica caracteristicile inteligenței muzical-ritmice în context interdisciplinar. 

 Veți putea oferi elevilor un stil de învățare preponderent auditiv - o experiență de 

învățare pozitivă și eficientă. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare auditiv 

 Armonie muzicală 

 

                                                                

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 45 de minute  

Descrieți o modalitate prin care puteți utiliza inteligența muzicală a elevilor dvs. în cadrul unei ore de recapitulare a 

materiei predate la Religie. 

 

 

Aplicatia 2 – general - 45 de minute  

1. Propuneți o modalitate prin care puteți identifica nivelul de dezvoltare a inteligenței muzical-ritmice a elevilor dintr-o 

clasă la care predați; 

2. Alegeți o temă din conținurile de predat la clasa respectivă și exemplificați modul în care puteți utiliza nivelul de 

dezvoltare a inteligenței muzical-ritmice identificat la punctul 1. 

Stoica Silvia Roxana  

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

b. Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica caracteristicile inteligenței muzical-ritmice în context interdisciplinar. 

 Veți putea oferi elevilor un stil de învățare preponderent auditiv - o experiență de 

învățare pozitivă și eficientă. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare auditiv 

 Armonie muzicală 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 - general 30 - de minute 

Propuneți pe baza unui conținut ales de dumneavoastră din programa școlară pentru ora de Religie, o modalitate prin 

care puteți utiliza inteligența muzical-ritmică a elevilor în predarea unei ore. 

 

Aplicatia 2 - general - 30 de minute  

Propuneți o modalitate prin care puteți identifica în cadrul orei de Religie nivelul de inteligență muzical-ritmică al 

fiecărui elev al clasei. 

 

 

Aplicatia 3 – general - 30 de minute 

1. Realizați una dintre temele cursului de față în timp ce ascultați cântări liturgice, colinde sau muzică cultă; 

2. Descrieți în câteva fraze cum a influențat faptul că v-a fost stimulată inteligența muzical-ritmică în realizarea acestei 

teme; 

3. Descrieți un avantaj al stimulării inteligenței muzical-ritmice concomitent cu stimularea inteligenței verbal-

lingvistice; 

4. Descrieți un dezavantaj al stimulării inteligenței muzical-ritmice concomitent cu stimularea inteligenței verbal-

lingvistice. 

 

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

b. Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica caracteristicile inteligenței muzical-ritmice în context interdisciplinar. 

 Veți putea oferi elevilor un stil de învățare preponderent auditiv - o experiență de 

învățare pozitivă și eficientă. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare auditiv 

 Armonie muzicală 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 30 de minute  

Alegeți trei conținuturi din materia pe care o predați și identificați 3 cântări liturgice sau colinde, care apreciați că ar  

facilita prezentarea acelor conținuturi în cadrul Orei de Religie. 

 

 

Aplicatia 2 – general - 60 de minute 

1. Gândiți-vă la calendarul bisericesc și la succesiunea sa din septembrie până în iunie;  

2. Alegeți pentru fiecare lună a anului școlar o cântare liturgică/colind ce ar cuprinde esența evenimentelor din luna 

repectivă, astfel încât evenimentele să devină mai ușor accesibile elevilor dvs.; 

3. Descrieți fiecare cântare aleasă și luna pentru care ați ales-o.  

(Stoica Silvia Roxana ) 
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I. MATERIAL SUPLIMENTAR  PENTRU FORMATORI 

Legătura dintre inteligența muzical-ritmică și dezvoltarea armonioasă a copiilor 

  

În urmă cu două mii de ani Platon afirma că ”Muzica e mai puternică decât orice alt mijloc de educație”. În 

epoca Renașterii, timpul muzicii era numit pulsus, care în latină înseamnă palpitație, tocmai datorită faptului că se baza 

pe bătăile inimii care sunt 60 pe minut. Recent, studiile realizate au evidențiat că muzica este cea mai eficientă și mai 

distractivă modalitate de mediere a comportamentului intuitiv, dar și de dezvoltare mentală. 

Dar ce fel de muzică are aceste efecte? Orice fel de muzică?  

Muzica barocă, cea compusă de Wolfgang Amadeus Mozart și cea religioasă au ritmuri asemănătoare celui 

cardiac. De aceea, ascultând-o, ritmul cardiac al oamenilor și tensiunea arterială se normalizează, efectele benefice fiind 

observabile. 

La copii, minunea constă în faptul că această muzică le stimulează capacitatea de a fi atenți, de a se concentra 

și favorizează potențialitățile minții. 

Dar cum apar aceste efecte? 

În ceea ce privește  ritmul muzicii, fiecare dintre noi a descoperit cum propria persoană, atunci când aude o 

melodie, în mod involuntar, începe să bată din picior sau cu degetele în masă. E ca și când undele sonore ne-ar pătrunde 

în organism și l-ar invita să intre în sintonie cu respectivele vibrații muzicale. Mai puțin inhibați decât adulții, copiii 

când aud notele unui instrument încep să bată din mâini, sar pe scaun sau dansează.  

Muzica fiind cântată în ritmuri asemănătoare cu cele ale inimii stimulează atât emisfera dreaptă cât și pe cea 

stângă a creierului. Cele două funcții sunt astfel integrate, iar copiii accesează starea de calm și capacitatea de 

concentrare. Aceste influențe pe care le are muzica asupra creierului au fost determinate cu ajutorul rezonanței 

magnetice sau tomografiilor, în cadrul mai multor studii. Iar aceste studii au relevat că încă din primii ani de viață, 

muzica bazată pe ritmul de 60 de bătăi pe minut permite consolidarea circuitelor  neuronale, stimularea creativității și a 

zonelor creierului specializate în favorizarea motivației. 

                                                                

 

    

 Mai mult decât atât, se pare că acest tip de muzică ajută la conservarea unora din cele câteva milioane de celule care ne 

sunt furnizate la naștere - celule care, dacă nu ar fi stimulate prin muzică, s-ar  piarde. Acest tip de stimulare este deja 

folosit în școli americane unde înainte de începerea orelor de curs, elevii ascultă pe lângă fragmente muzicale ale lui 

Mozart și creații ale lui Haendal,Vivaldi, Bach, Corelli sau Telemann. 

Dar care sunt efectele introducerii unei astfel de stimulări la începutul unei ore de curs? 

În primul rând, elevii sunt stimulați mai complex, nu doar verbal-lingvistic. În acest mod, se activează zone 

largi ale creierului și acesta este și mai activ în procesul de învățare, nu doar prin creșterea capacității de concentrare și 

a motivației, ci și prin creșterea capacității de memorare. S-a demonstrat că un copil devenit adult va activa mai ușor 

informațiile memorate în copilărie care au avut ca fundal o învățare însoțită de muzică. 
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Așadar, mitul conform căruia doar un elev care stă nemișcat în bancă și privește atent profesorul în timp ce 

acesta îi prezintă noile cunoștințe, le va memora și le va putea reactiva pentru a le reproduce sau folosi în diferite 

contexte de viață, este acum infirmat. Aceasta nu susține ideea de predare haotică a unei ore de Religie, de mișcare 

dezordonată sau lipsă de reguli. Într-un asemenea context, niciun fel de învățare nu se va produce eficient. 

Ceea ce se poate însă utiliza cu succes în procesul educațional, este inclus în următoarele propuneri: 

 Ora de Religie poate să înceapă cu 2-3 minute de stimulare muzical-ritmică a elevilor prin utilizarea unor 

cântări biserici sau a creațiilor lui Mozart, Haendal,Vivaldi, Bach, Corelli sau Telemann, ceea ce va conduce la 

creșterea capacității de concentrare și receptivitate atât a elevilor, cât și a profesorilor; 

 Atunci când conținuturile de predat sunt mai dificil de accesat pentru elevi, se poate face o pauză pentru 

stimularea a elevilor sub forma unor exerciții ritmice de scurtă durată care vor crește capacitatea de 

concentrare, dar și de întelegere a elevilor; 

 Permiteți elevilor care vă transmit în timpul orelor că nu pot sta asezați în bancă pe toată durata orei, să facă 

scurte mișcări ritmice care îi pot readuce în starea de a se concentra. Este mai util pentru ei să le fie permisă o 

astfel de stimulare gestionată de către profesor și care să le faciliteze recâștigarea capacității de concentrare 

decât să deranjeze întreg grupul de elevi și profesorul; 

 Evitați capcanele și etichetarea conform căreia unii copiii au probleme de tip ADHD (deficit de atenție sau 

sindrom hiperkinetic) până când nu vă asigurați că ați stimulat exact acel tip de inteligență care îi 

caracterizează predominat;  

 În aceeași măsură în care muzica și ritmul sunt benefice pentru procesul educațional, liniștea are și ea rolul ei 

în creșterea capacității elevilor de a interioriza evenimentele scripturistice pe care le prezentați și reprezintă și 

ea o manifestare a inteligenței lor muzical-ritmice. De aceea, elevii au nevoie și să învețe să ”asculte” muzica.  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S6 (față în față) 

Valorizarea inteligenței muzical-ritmice în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Muzica și ritmul în creația lui Dumnezeu  

b. Cuvintele lui Hristos și lucrarea gravitației 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veți identifica caracteristicile inteligenței muzical-ritmice în context interdisciplinar. 

 Veți putea oferi elevilor un stil de învățare preponderent auditiv - o experiență de 

învățare pozitivă și eficientă. 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Stil de învățare auditiv 

 Armonie muzicală 

 

 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Aplicație practică (90 min) 

 

Se face apel la o serie de cantece la care elevii au acces. De preferat este sa fie alese cantece 

care sunt cunoscute de către toți, de multe ori din categoria celor care se aud pe posturile de radio. 

Ascultându-le elevii vor rezona la prezentarea lor.  

Selectarea melodiilor se poate face în două moduri. În primul caz, profesorul propune o serie 

de melodii pe care el însuși le selectează. Riscul este ca melodiile alese să nu fie și pe placul 

elevilor. În acest caz, melodiile propuse trebuie să fie cât mai multe și cât mai diverse, astfel încât 

elevii să își poată alege după preferințe.  

În al doilea caz, elevii sunt îndemnați să propună ei melodii. Fiecare este îndemnat să 

propună câte un cântec. Se poate alege aceeași melodie de către doi sau mai mulți elevi.  

A doua etapă constă în aranjarea melodiilor astfel încât să se poată face o selecție a acestora 

în funcție de genul muzical abordat. Profesorul de religie trebuie să aibă deschidere spre o abordare 

diversificată din partea elevilor. Astfel el trebuie să aibă capacitatea de a accepta și melodii care par 

a fi mai puțin ”religioase”.  

După aranajarea melodiilor în funcție de genul muzical se poate trece la analizarea acestora. 

Profesorul ar trebui să aibă acces la internet astfel încât să îi fie ușor să găsească și să selecteze 

melodiile propuse.  

O etapă preliminară ascultării melodiilor este îndemnul adresat fiecăruia de a sublinia de ce 

a ales melodia în cauză. Cum se regăsește în ea? La cel îndeamnă? Ce mesaj transmite? Toate 

acestea este bine să fie notate pe tablă, sau pe o foaie de flip-chart, astfel încât ele să rămână scrise 

și pentru întâlnirea următoare. Este bine ca de fiecare dată în dreptul melodiei să fie trecut un cuvânt 

sau două care să fie legate de cântecul respectiv.  

După aceea ar trebui ca profesorul împreună cu elevii să asculte fiecare melodie în parte în 

ordinea selectată. Se poate urmări dacă ceilalți se regăsesc în cuvintele prin care colegul a descris 

melodia respectivă. Pot fi adăugate noi cuvinte sau mesaje.  

Profesorul ca căuta să găsească aspectele religioase ale melodiei respective. Acestea pot fi 

de ordin social, moral, sentimental sau pur teologic. El trebuie să facă legătura între cuvintele 

cântecului, expresiile folosite de elevi și diferite aspecte ale orei de religie. 

În acest caz, teoria va fi mult mai mult aprofundată de către elevi, care vor asocia învățătura 

de credință cu modul lor de viață. Se transmit modele de dragoste, de înțelegere, de iertare, de 

pocăință, de morală, de cunoaștere (a lui Dumnezeu și a oamenilor) 

Li se arată că ei pot fi buni, credincioși și participanți la viața religioasă și prin modul lor de 

a fi. O astfel de aplicație care pune accentul pe inteligența muzical-ritmică a elevilor se poate, și 

trebuie să se întindă pe parcursul a mai multe întâlniri. Profesorul poatea la un moment dat să 

folosească această metodă la diferite lecții, alegând el melodiile care să se plieze pe tema ce 

urmează a fi predată. Melodia ascultată poate fi pusă în legătură cu alte mesaje și cântări bisericești. 

Poate fi făcută legătura între melodii și aspectul cultic al vieții religioase.  
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 de minute aplicaţii practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Omul – verigă de legătură între cer și pământ 

b. Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

c. Adevărul Persoană și relația omului cu El 

d. Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi  fi familiarizați cu termenii necesari dezvoltării unui discurs prin care să încurajaţi 

preocuparea elevilor pentru desăvârşire şi mântuire 

 Veţi putea aplica setul de cunoștințe  teoretice dobândite / aprofundate în contextul orei 

de Religie, în vederea corelării experienţei de la ora de Religie cu experienţa de viaţă a 

elevilor 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Dihotomie 

 Sinergie 

 Iconic   

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Introducere   

Omul este o fiinţă socială, fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În această 

notă de constatare, aplecarea către elementele de spiritualitate, de interconectare cu Dumnezeu-

Treimea sunt de domeniul evidenţei. Omul caută dumnezeirea şi una din poruncile de bază 

(„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”) îl aduce din momentul contemplaţiei divine către realitatea 

şi complexitatea umană palpabilă din jurul său. În acest context, observăm cum multe din realităţile 

cu care operează ştiinţa, departe de a fi în contradicţie cu Religia, vin de fapt în întâmpinarea acestei 

realităţi şi, în ştiinţele educaţionale, sunt numeroase conceptualizări bazate pe această abordare 

multi-faţetată a realităţii umane obiective.  

 

Noțiuni teoretice (5 minute) 

Omul – verigă de legătură între cer şi pământ 

 

 Omul este considerat  o coroană a 

creaţiei, fiinţa care prin structura sa 

ontologică depășeşte celelalte 

creaturi. 

 Omul legat de cele pământeşti nu se 

ridică la o viaţă spirituală superioară, rămânând psihic sau trupesc. 

 În concepţia creştină, sufletul este o substanţă reală, vie, imaterială sau spirituală şi 

nemuritoare. Sufletul este imaterial, ceea ce rezultă din faptul că este insuflat omului de la 

Dumnezeu. 

 În raport cu Dumnezeu, menirea omului se determină în legătură cu scopul creaţiei în 

general. 

 În mod special, omul are menirea să cunoască, să iubească şi să preamărească pe Dumnezeu 

şi prin aceasta să ajungă la adevărata fericire. Însăşi structura lui spirituală îi indică menirea. 

 În raport cu sine însuşi, menirea omului constă în a se dezvolta şi perfecţiona neîncetat, 

năzuind, prin practica vieţii, la asemănarea cu Dumnezeu, după al cărui chip este creat. 
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Noţiuni teoretice (10 minute) 

Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

 

Una dintre realităţile care îndeobşte se bucură de 

mai puţină atenţie astăzi, dar care pare să sufere mult de pe 

urma acestor schimbări, este viaţa lăuntrică. În mod salutar 

şi cumva paradoxal, multe arii de cercetare ştiinţifică şi din 

reflecţia filosofică au avut şi au în atenţie, tot mai pregnant 

şi mai profund în ultima vreme, felul în care tehnica, 

entertainmentul, tehnologiile digitale, cultura de consum, 

mediatizarea globală a informaţiei, consumerismul şi toate celelalte afectează viaţa interioară.  

Pe de o parte, medicina integrativă sau comportamentală, neuroştiinţele, psihoterapia cog-

nitiv-comportamentală evidenţiază că felul în care ne petrecem viaţa, ataşamentul de care ne 

bucurăm în copilărie, dar şi cel pe care îl oferim semenilor noştri, calitatea experienţelor acumulate 

în mijlocul naturii înconjurătoare, felul cum înţelegem să ne angajăm în raporturile cu semenii 

influenţează în mod direct dispoziţiile şi capacităţile cu care ne folosim resursele interioare. Mai 

mult chiar, pe termen lung, aceste aspecte influenţează semnificativ starea sănătăţii. 

Pe de altă parte şi într-un mod chiar mai amplu, credinţa şi viaţa spirituală pot deschide pe 

om către un nivel chiar mai adânc al interiorităţii sale, luminate de har, care pune în discuţie şi 

organizează toate aceste aspecte concrete ale vieţii într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. 

În felul acesta, este uşor de constatat o întâlnire surprinzătoare între arii de cercetare psihologică şi 

medicală care au în centru coordonatele unei vieţi sănătoase şi viaţa creştină. 

 

Ataşamentul interpersonal şi sănătatea 

Tehnica şi dispozitivele comunicării au produs o modificare importantă în planul vieţii o-

meneşti: multă interacţiune între oameni pe fondul unei distanţări treptate, semnificative între ei. 

Asistăm la o comunicare globalizată, facilitată de dispozitive tehnice performante, dar participăm 

tot mai puţin la comuniunea cu semenii, la întrajutorarea nemijlocită, la experierea compasiunii în 

relaţiile interpersonale angajate. Iar starea aceasta se resimte între altele în planul sănătăţii. Sunt 

reprezentative aici rezultatele medicinei comportamentale. Ample studii longitudinale au scos la 
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iveală, în ultimele decenii, faptul că ataşamentul şi căldura exprimate în relaţiile de familie ne influ-

enţează pe termen lung sănătatea, dispoziţiile şi maniera de receptare a experienţelor de viaţă. 

Studiul Harvard, de exemplu, este edificator. Este vorba de o cercetare care ţine seama de 

date acumulate într-o perioadă de 35 de ani şi care a avut în atenţie 126 de bărbaţi sănătoşi din 

clasele de studenţi existenţi între anii 1952 şi 1954. Acestor tineri li s-au distribuit la vremea aceea 

chestionare de evaluare a sentimentelor care animă relaţiile lor cu părinţii. După 35 de ani, aceloraşi 

persoane li s-a întocmit un istoric medical şi psihologic detaliat, pe baza fişelor medicale realizate 

de-a lungul anilor. Datele au arătat că 91% dintre participanţii care au caracterizat relaţia lor cu pă-

rinţii ca fiind rece la data chestionarului, fuseseră diagnosticaţi la vârstă mijlocie cu boli grave (boli 

coronariene, hipertensiune arterială, ulcer duodenal şi alcoolism). Comparativ cu aceştia, doar 45% 

dintre cei care evaluaseră relaţia cu părinţii ca fiind caldă, cu mama în special, aveau acest gen de 

afecţiuni. Mai convingător chiar, 100% din participanţi, adică toţi cei care au evaluat relaţiile cu 

ambii părinţi, mama şi tata, ca fiind reci, au înregistrat la vârsta mijlocie boli semnificative, com-

parativ cu doar 47% dintre cei care au avut o relaţie apropiată cu tatăl şi cu mama. „Percepţia 

dragostei în sine, scriau cercetătorii, reduce impactul negativ al factorilor de stres şi al agenţilor 

patogeni şi susţine funcţia imună şi vindecarea.“ 

Autorii studiului Harvard afirmă că relaţiile pe care le dezvoltăm în copilărie sunt predictori 

pentru sănătate pe termen lung, tocmai pentru că ele determină în mare parte o anumită organizare a 

vieţii: nutriţia, comportamentele sănătoase sau nesănătoase deprinse în copilărie, modalităţile alese 

pentru a face faţă situaţiilor grele, de exemplu anxietate, furie, ostilitate, depresie, optimism sau 

valori şi practici spirituale. 

 

Urmele emoţiilor în trup: amprente chimice distincte 

Dar nu doar starea sufletească şi ambientul afectiv din primii ani de viaţă decid, pe termen 

lung, starea sănătăţii. În general, modul în care înţelegem să relaţionăm cu ceilalţi şi cu noi înşine 

reprezintă un predictor foarte important pentru sănătate sau boală. Pe de altă parte însă, trebuie spus 

că obişnuinţele de viaţă nu au doar un impact fiziologic pe termen lung. Există, desigur, şi amprente 

imediate, care sunt cel puţin la fel de importante. Gesturile pe care le facem, stările sufleteşti pe care 

le resimţim mai des îşi pun o amprentă tot mai apăsată asupra stării de spirit, asupra dispoziţiei 

noastre generale. Este bine cunoscut faptul că învăţătura tradiţiei ortodoxe afirmă că rădăcina vieţii 

trupului este în suflet, motiv pentru care tot ceea ce se întâmplă în suflet se răsfrânge în trup. În 
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felul acesta putem înţelege ceea ce indică astăzi şi neuroştiinţele, cum că avem parte de o chimie 

specifică fiecărei emoţii imprimate în procesele neurocerebrale, de regimuri distincte de funcţionare 

a creierului şi corpului care se structurează şi se instalează tot mai bine în fiziologia noastră, pe mă-

sură ce o stare emoţională, conduită interioară, o reacţie de moment sau un comportament sunt tot 

mai des sau intens trăite. 

Cu timpul, şi ca urmare a fiecărei stări emoţionale mai pregnante sau mai îndelungate, în noi 

se imprimă dispoziţii, stări de spirit, obişnuinţe care ne călăuzesc reacţiile şi tipare cognitive prin 

intermediul cărora receptăm şi judecăm lumea. Un anumit stil emoţional, un anumit profil, marcat 

mai mult sau mai puţin de bucurie sau irascibilitate, de blândeţe sau depresie, de bunătate sau vio-

lenţă, lasă urme tot mai pronunţate în starea noastră de fond. „Ce faci, te face“, exprima, într-o vor-

bă concentrată, vrednicul de pomenire părintele Teofil Părăianu! 

Ei bine, dacă ar fi să vedem, prin prisma datelor din cercetarea neuroştiinţelor actuale, toate 

implicaţiile acestei apoftegme, prelungirile ei în cât mai multe aspecte ale vieţii, ar trebui să spunem 

că nu doar ceea ce facem cu mâinile şi cu trupul nostru ne face, ne determină într-un anumit mod 

felul nostru de a fi, ci şi ceea ce facem cu gândul! Şi gândurile ne schimbă într-un mod decisiv dis-

poziţia minţii, felul ei de a primi şi judeca lumea şi fiecare situaţie în parte. Sfântul Petru Da-

maschinul observă lucrul acesta, că „mintea se preface după forma fiecărui lucru pe care îl primeşte 

şi se colorează după chipul lucrului cunoscut de ea“. 

 

Noţiuni teoretice (5 minute) 

 

Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El 

 

Rezultatele investigaţiilor neuroştiinţifice au 

găsit multe corespondenţe între aceste feluri distincte 

de a gândi şi simţi, prezente în mod obişnuit în 

gândirea şi în emoţiile noastre, şi anumite arii 

neurale. Aceasta înseamnă că fiecare mod de a simţi, 

cu care ne obişnuim, şi fiecare fel de a privi şi de a 

gândi realitatea, pe care le întrebuinţăm în viaţa de zi 

cu zi, corespunde unui tip de funcţionare a creierului 
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şi consolidează în creier anumite arii, anumite conexiuni. O carte recent apărută la noi, al cărei autor 

Richard Davidson este chiar unul dintre pionierii cercetărilor neuroştiinţifice cu privire la ex-

perienţele vieţii spirituale, oferă dovezi privind anumite tipare de emoţionalitate şi gândire care co-

respund unor urme specifice în structurile cerebrale. 

Sufletul, am putea spune într-o lectură teologică, lasă urme în trup! Faptul că asceza se 

imprimă în trupul şi în chipul unui cuvios este o realitate antropologică de nătăgăduit. Tot aşa cum 

mâinile unui pictor deprind, deodată cu manualitatea fină, solicitată de efortul lui creativ, o fragi-

litate şi o agerime specifice, o supleţe şi fineţe speciale, o anumită măiestrie a mişcărilor care devin, 

odată cu trecerea timpului şi cu exersarea lor repetată, tot mai capabile să transporte, să plasticizeze 

ideea în linii şi culoare. Cercetările neuroştiinţelor descoperă astăzi, într-un mod convergent, că 

experienţele repetate, pe care le alegem, pe care le urmăm, se imprimă în funcţiile noastre cerebrale, 

afectând maniera în care gândim şi simţim, felul în care ne reprezentăm binele şi frumosul, cuprin-

derea şi rezoluţia sensibilităţilor şi judecăţilor noastre. 

În fine, şi cumva firesc dacă ţinem seama de cele spuse până acum, unele rezultate experi-

mentale scot la iveală faptul că modul în care credem sau în care respingem existenţa lui Dumnezeu 

sculptează urme adânci în viaţa interioară, lăsând amprente distincte chiar şi în funcţionalitatea cre-

ierului. Prin urmare, ateismul sau credinţa, felul în care ne raportăm la şi credem în Dumnezeu se 

fixează inevitabil, la fel ca orice altă convingere tare, într-o sumedenie de articulaţii ale gândirii, în 

emoţionalitate şi comportament, în felul cum ne făurim viaţa. 

Mai general, „...felul cum ne reprezentăm mental Întâia Fiinţă, pe Dumnezeu cel Fără de 

Început, se răsfrânge în toate manifestările vieţii noastre“. Fiecare mod de înţelegere şi mărturisire a 

lui Dumnezeu, la fel cum şi negarea sau ignoranţa în raport cu adevărul de credinţă şi existenţa Lui, 

se imprimă adânc în celelalte aspecte ale vieţii: în expresiile culturale, în maniera în care ne ra-

portăm la lumea înconjurătoare, în felul în care înţelegem să folosim timpul liber, în tăria şi 

expresiile concrete pe care le primeşte ataşamentul faţă de valorile morale, în angajamentul relaţii-

lor interpersonale şi, desigur, în lucrarea cultivării virtuţilor. Aşadar, o bună parte din edificarea de 

sine, şi până la urmă întreg conţinutul vieţii noastre interioare, deodată cu locul pe care îl acordăm 

lumii şi ofertelor ei ajung toate să depindă de felul cum îl înţelegem pe Dumnezeu. 

Stând în faţa Adevărului Insuşi, Pilat rezumă prin 

întrebarea sa efortul constant al omenirii de a dobândi 

certitudinea Adevărului, fără a şti că Iisus se revelează ca 
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Cel ce este Calea şi Viaţa Care conduce la comuniunea cu Sfânta Treime. Pilat însă nu primeşte 

nicio definiţie. Tăcerea Domnului Hristos indică taina Adevărului care refuză o formulare sau alta, 

fiind mai presus de concepte sau formulări discursive. „Hristos este Adevărul personal al fiecăruia 

dintre noi şi al lumii întregi, Cel Care ne cheamă de la moarte la viaţă şi, în acelaşi timp, ne dă 

puterea spre înviere prin biruinţa Lui asupra morţii. (...) Hristos Adevărul este puterea şi 

înţelepciunea lui Dumnezeu, cu neputinţă de cucerit de mintea trufaşă, încrezătoare în propriile 

capacităţi iscoditoare”.
1
  

Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu, „adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu credincios Care 

păzeşte legământul Său şi mila Sa” (Deuteronomul 7, 9). Aflat în dialog cu Dumnezeu, omul 

încearcă să împlinească porunca, legea dumnezeiască. „Prin aceasta, el devine părtaş la Adevăr. 

Prin împlinirea cu credincioşie a voii lui Dumnezeu, omul împlineşte Adevărul lui Dumnezeu: 

«Mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de El, ca să se sălăşluiască slava în pământul nostru. 

Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat» (Psalmi 84, 10-11)”.
2
 

 

Noţiuni teoretice (10 minute) 

Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

 

Inteligența interpersonală mai este cunoscută și sub numele de inteligență socială, 

persoanele care o dețin fiind capabile în mod natural să distingă între diferite variațiuni și modalități 

ale intențiilor, stării generale de dispoziție, emoțiilor afișate mai mult sau mai puțin deschis de 

oamenii cu care se interacționează. Copiii cu această abilitate pot interacționa ca și catalizatori sau 

mediatori în grupurile sociale cu care vin în contact. Odată cu educația și maturizarea lor, aceste 

persoane vor fi capabile să identifice în mod adecvat emoțiile cele mai fine ale celor din jurul lor. 

Ca şi capacitate nativă, o  putem vedea în acţiune atunci când suntem atenţi la semenii 

noştri, cel mai simplu prin banalul „Ce mai faci?”, cu condiţia esenţială ca această întrebare să fie 

urmată în mod autentic de dorinţa de a vedea dacă persoana întrebată trece printr-o anumită stare de 

spirit, dacă doreşte să ne împărtăşească ceva din universul ei emoţional, din grijile sau bucuriile pe 

care le trăieşte. De asemenea, la un nivel mai avansat, această capacitate permite relaţionarea 

                                                 
1
 Conf. dr. Adrian Lemeni et al. (coord), Apologetica Ortodoxă, Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 64-65, (colecţia 

Cursuri, Manuale şi Compendii de Teologie Ortodoxă). 
2
 Conf. dr. Adrian Lemeni et al. (coord), Apologetica Ortodoxă, Basilica, Bucureşti, 2013, p. 67, (colecţia Cursuri, 

Manuale şi Compendii de Teologie Ortodoxă). 
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adecvată cu cei de lângă noi, putem să ne dăm seama de emoţiile lor şi să ne comportăm în 

consecinţă. Elevii cu această capacitate naturală pot fi catalizatori în grupul lor de colegi, mai târziu 

în viaţă având posibilitatea de a ajunge persoane ce pot conduce, inspira, direcţiona echipe sau chiar 

grupuri mai largi de oameni. Pentru a putea vedea  şi distinge elevii au această capacitate nativă, 

putem să fim atenţi la următoarele aspecte ale copiilor: 

- socializează cu uşurinţă, le place să aibă activităţi comune cu ceilalţi; 

- au calităţi de lideri informali; 

- participă în diferite grupuri organizate mai mult sau mai puţin formal, cum ar fi diferite 

cercuri de interes, fan cluburi etc.; 

- le place să îşi demonstreze competenţele în faţa colegilor sau prietenilor, pentru a-i încuraja 

şi pe aceştia să înveţe. Nu întotdeauna conţinutul învăţării de la egali („peer learning”) este 

dezirabil social; 

- au cel puţin două relaţii de prietenie trainice; 

- le este căutată compania şi prietenia; 

- reuşesc să empatizeze bine cu ceilalţi. 

După cum se poate vedea, inteligenţii interpersonali sunt în general persoane resursă în orice 

clasă, ei având capacitatea de a cataliza interes în jurul lor şi pot conduce la o dinamică pozitivă în 

clasă, fiind lideri informali sau chiar vectori de opinie. Implicarea lor în activităţile desfăşurate la 

clasă este esenţială, în principal în activităţi de învăţare interactive. 

Inteligența intrapersonală este acel tip de inteligență în care există o mare capacitate de 

reflectare interioară, de aplecare asupra emoțiilor. Capacitatea de introspecție este mare, permițând 

persoanei să-și controleze emoțiile, să-și folosească la capacitate optimă motivația intrinsecă. 

Aceste persoane pot accede la un nivel de cunoaştere avansat al propriului univers interior, 

respectiv emoţii, intenţii, dorinţe, capacităţi motivaţionale. Este ceea ce psihologii numesc stări de 

conştienţă; atunci când avem momente de auto-reflecţie, ne dăm seama cu o precizie destul de bună 

de propriile noastre capacităţi şi limite, ştim sau simţim până unde putem să ne mobilizăm în 

vederea desfăşurării activităţilor voluntare.  

În general, putem să recunoaştem câteva caracteristici mai importante ale acestei inteligenţe 

dacă identificăm copiii ce: 

- au o voinţă puternică, sunt ambiţioşi; 

- au o imagine reală a propriilor calităţi şi limite; 
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- pot să performeze şi în mod independent de interacţiunea cu ceilalţi (se pot juca, pot studia 

singuri un timp bine limitat fără a deveni anxioşi); 

- au interese şi pasiuni despre care nu vorbesc cu oricine; 

- pot fi „lupi singuratici”, fără însă a refuza compania când aceasta le este cerută sau oferită; 

- sunt capabili să se perfecţioneze învăţând în primul rând din propriile greşeli; 

- au o stimă de sine bună. 

Această abilitate poate fi foarte bine pusă în evidenţă educaţional atunci când le dăm copiilor 

activităţi ce implică un grad mai mare de autonomie, cum ar fi proiecte individuale de studiu, 

alegerea unei teme de lucru dintr-un set de opţiuni bine prestabilit, activităţi în care centrul de 

interes este pe reflecţie, meditaţie după o anumită etapă parcursă. Probabil cea mai des folosită 

metodă, folosită atât academic, cât şi extracurricular este metoda jurnalului. Elevilor li se poate cere 

să consemneze într-un jurnal gândurile, reflecţiile importante pentru ei, ca urmare a realizării unei 

anumite sarcini (fie ea educaţională, socială, activitate fizică, activitate spirituală, precum 

rugăciunea personală sau participarea la servicii religioase). 

 

Concluzii: 

 

 Numai descoperindu-se pe sine, cu virtualităţile şi capacităţile sale, poate omul să cunoască 

apoi lumea şi pe Dumnezeu prin lume.  

 Se poate vorbi de trei moduri de relaţionare responsabilă a fiinţei umane: faţă de lume, faţă 

de sine însuşi şi faţă de Dumnezeu.  

 Dacă relaţia dintre Dumnezeu şi om are la bază iubirea, totuşi ea poate fi percepută diferit, 

dacă avem în vedere faptul că ,,la Dumnezeu nu este umbră de mutare” (1 Tim. 6, 16) 
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Valorizarea inteligenței inter- și 
intrapersonale în predarea Religiei 
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Material realizat de  
Daniela Livadaru 



Cuprinsul secvenței: 

• Noţiuni teoretice (30 minute) 

• Omul – verigă de legătură între cer şi pământ 

• Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura 
exteriorităţii 

• Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El 

• Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

• Aplicaţii practice (90 minute) 



Natura omului: 

 

Omul - fiinţă socială, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

  

Aplecarea către elementele de spiritualitate, de interconectare cu 

Dumnezeu-Treimea sunt de domeniul evidenţei.  

 

Omul caută dumnezeirea         una din poruncile de bază („Iubeşte-ţi 

aproapele ca pe tine însuţi”) îl aduce din momentul contemplaţiei divine 

către realitatea şi complexitatea umană palpabilă din jurul său.  

 

Ştiinţa operează cu  realitatea multifaţetată          vine în întâmpinarea 

Religiei (foamea de sens a omului). 



Cuprinsul secvenței: 

• Noţiuni teoretice (30 minute) 

• Omul – verigă de legătură între cer şi pământ (5 minute) 

• Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

• Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El 

• Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

• Aplicaţii practice (90 minute) 



Natura omului: 

 
Omul = coroană a creaţiei, fiinţa care prin structura sa ontologică 

depăşeşte celelalte creaturi. 

•Omul legat de cele pământeşti nu se ridică la o viaţă spirituală superioară, 

rămânând psihic sau trupesc. 

•Sufletul este o substanţă reală, vie, imaterială sau spirituală şi nemuritoare         

este insuflat omului de la Dumnezeu. 

•În raport cu Dumnezeu, menirea omului se determină în legătură cu 

scopul creaţiei în general. 

•Omul are menirea să cunoască, să iubească şi să preamărească pe 

Dumnezeu şi prin aceasta să ajungă la adevărata fericire.  

•În raport cu sine însuşi, menirea omului constă în a se dezvolta şi 

perfecţiona neîncetat, năzuind, prin practica vieţii, la asemănarea cu 

Dumnezeu.  

TEORIE 



Cuprinsul secvenței: 

• Noţiuni teoretice (30 minute) 

• Omul – verigă de legătură între cer şi pământ 

• Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 
(10 minute) 

• Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El 

• Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

• Aplicaţii practice (90 minute) 



TEORIE 

Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

 

Viaţa lăuntrică – neglijată astăzi       tehnica, entertainment-ul, tehnologiile digitale, 

cultura de consum, mediatizarea globală a informaţiei, consumerismul şi toate 

celelalte afectează viaţa interioară. 

 

Medicina integrativă sau comportamentală, neuroştiinţele, psihoterapia cognitiv-

comportamentală evidenţiază că dispoziţiile şi capacităţile noastre sunt influenţate de 

calitatea vieţii personale, ataşamentul de care ne bucurăm în copilărie, dar şi cel pe 

care îl oferim semenilor noştri, calitatea experienţelor acumulate în mijlocul naturii în-

conjurătoare. 

 

Credinţa şi viaţa spirituală deschide pe om către interioritatea sa luminată de har. 

 

Există o întâlnire surprinzătoare între arii de cercetare psihologică şi medicală care au 

în centru coordonatele unei vieţi sănătoase şi viaţa creştină.  



TEORIE 

Ataşamentul interpersonal şi sănătatea 

 

Tehnica şi dispozitivele comunicării moderne         multă interacţiune între 

oameni pe fondul unei distanţări treptate, semnificative între ei = o comu-

nicare globalizată, în care nu experiem compasiunea 

 

Rezultatele medicinei comportamentale         ataşamentul şi căldura exprimate 

în relaţiile de familie ne influenţează pe termen lung sănătatea (Studiul 

Harvard) 

 

„Percepţia dragostei în sine, scriau cercetătorii, reduce impactul negativ al 

factorilor de stres şi al agenţilor patogeni şi susţine funcţia imună şi vinde-

carea.“ 



TEORIE 

Urmele emoţiilor în trup: amprente chimice distincte 

 

Relaţionarea cu ceilalţi şi cu noi înşine = un predictor foarte important pentru sănăta-

te sau boală.  

Gesturile şi stările sufleteşti         amprentă tot mai apăsată asupra stării de spirit, asu-

pra dispoziţiei noastre generale. 

  

Neuroştiinţele         există o chimie specifică fiecărei emoţii imprimate în procesele 

neurocerebrale, ce se structurează şi se instalează tot mai bine în fiziologia noastră, pe 

măsură ce o stare emoţională, conduită interioară, o reacţie de moment sau un com-

portament sunt tot mai des sau intens trăite. 

 

Un anumit stil emoţional, un anumit profil, marcat mai mult sau mai puţin de bucurie 

sau irascibilitate, de blândeţe sau depresie, de bunătate sau violenţă, lasă urme tot mai 

pronunţate în starea noastră de fond. 

„Ce faci, te face.“ (părintele Teofil Părăianu) 



Cuprinsul secvenței: 

• Noţiuni teoretice (30 minute) 

• Omul – verigă de legătură între cer şi pământ 

• Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

• Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El (5 minute) 

• Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale 

• Aplicaţii practice (90 minute) 



TEORIE 

Adevărul de credinţă configurează întreaga viaţă a omului 

 

Rezultatele investigaţiilor neuroştiinţifice: fiecare mod de a simţi, cu care ne o-

bişnuim, şi fiecare fel de a privi şi de a gândi realitatea, pe care le întrebuinţăm 

în viaţa de zi cu zi, corespunde unui tip de funcţionare a creierului şi consoli-

dează în creier anumite arii, anumite conexiuni.  

 

Richard Davidson - unul dintre pionierii cercetărilor neuroştiinţifice cu privire 

la experienţele vieţii spirituale       oferă dovezi privind anumite tipare de emo-

ţionalitate şi gândire care corespund unor urme specifice în structurile cerebra-

le. 

 

Sufletul, am putea spune într-o lectură teologică, lasă urme în trup!  



TEORIE 

Stând în faţa Adevărului Însuşi, Pilat rezumă efortul constant al omenirii de a 

dobândi certitudinea Adevărului: Ce este Adevărul? (Ioan 18, 38). 

 

Tăcerea Domnului Hristos indică taina Adevărului mai presus de concepte sau 

formulări discursive. „Hristos este Adevărul personal al fiecăruia dintre noi şi 

al lumii întregi, Cel Care ne cheamă de la moarte la viaţă şi, în acelaşi timp, ne 

dă puterea spre înviere prin biruinţa Lui asupra morţii. (...) Hristos Adevărul 

este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, cu neputinţă de cucerit de mintea 

trufaşă, încrezătoare în propriile capacităţi iscoditoare”. 

 

În dialog cu Dumnezeu omul „devine părtaş la Adevăr. Prin împlinirea cu 

credincioşie a voii lui Dumnezeu, omul împlineşte Adevărul lui Dumnezeu: 

«Mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de El, ca să se sălăşluiască slava în 

pământul nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au 

sărutat» (Psalmi 84, 10-11)”. 



Cuprinsul secvenței: 

• Noţiuni teoretice (30 minute) 

• Omul – verigă de legătură între cer şi pământ 

• Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

• Adevărul Persoană şi relaţia omului cu El 

• Valorificarea inteligenţei inter- şi intra-personale (10 minute) 

• Aplicaţii practice (90 minute) 



TEORIE 

Inteligenţa interpersonală = (inteligență socială), persoanele care o 

deţin sunt capabile în mod natural să distingă între diferite variaţiuni şi 

modalităţi ale intenţiilor, stării generale de dispoziţie, emoţiilor afişate 

mai mult sau mai puţin deschis de oamenii cu care se interacţionează.  

 

Copiii cu această abilitate pot interacţiona ca şi catalizatori sau 

mediatori în grupurile sociale cu care vin în contact. Odată cu educaţia 

şi maturizarea lor, aceste persoane vor fi capabile să identifice în mod 

adecvat emoţiile cele mai fine ale celor din jurul lor. 



TEORIE 

Persoanele cu inteligența interpersonală:  

 

• socializează cu uşurinţă, le place să aibă activităţi comune cu ceilalţi; 

• au calităţi de lideri informali; 

• participă în diferite grupuri organizate mai mult sau mai puţin 

formal, cum ar fi diferite cercuri de interes, fan cluburi etc.; 

• le place să îşi demonstreze competenţele în faţa colegilor sau 

prietenilor, pentru a-i încuraja şi pe aceştia să înveţe. Nu întotdeauna 

conţinutul învăţării de la egali („peer learning”) este dezirabil social; 

• au cel puţin două relaţii de prietenie trainice; 

• le este căutată compania şi prietenia; 

• reuşesc să empatizeze bine cu ceilalţi. 



APLICAŢII 

Aplicaţie 1  - Inteligenţa Interpersonală  (45 minute) 

  

1. În grupuri de câte 3 persoane, identificaţi care sunt principale metode 

didactice de învăţare prin cooperare/lucru interactiv în grup pe care 

preferaţi să le folosiţi în activitatea la clasă, recapitulaţi principalele lor 

caracteristici aplicative (10 minute) 

2. Reuniţi în grupul mare treceţi-le în revistă, apoi  propuneţi cel puţin 3, 

maxim 4 subiecte de lecţii unde se pot  aborda astfel de activităţi  interactive. 

(10 minute) 

3. Reveniţi în triadele iniţiale. Concepeţi secvenţele practice ale unei astfel de 

teme identificate mai sus, în care să folosiţi exclusiv o activitate de învăţare 

prin cooperare/lucru interactiv în grup. Încercaţi să planificaţi astfel încât 

responsabilitatea elevilor în sarcină să fie distribuită la fiecare dintre ei. (25 

minute) 



TEORIE 

Inteligenţa intrapersonală = există o mare capacitate de reflectare 

interioară, de aplecare asupra emoţiilor. Capacitatea de introspecţie este 

mare, permiţând persoanei să-şi controleze emoţiile, să-şi folosească la 

capacitate optimă motivaţia intrinsecă.  

 

Aceste persoane pot accede la un nivel de cunoaştere avansat al 

propriului univers interior, respectiv emoţii, intenţii, dorinţe, capacităţi 

motivaţionale. Este ceea ce psihologii numesc stări de conştienţă; atunci 

când avem momente de auto-reflecţie, ne dăm seama cu o precizie 

destul de bună de propriile noastre capacităţi şi limite, ştim sau simţim 

până unde putem să ne mobilizăm în vederea desfăşurării activităţilor 

voluntare. 



APLICAŢII 

Aplicaţie 2  - Stimularea Inteligenţei Intrapersonale „Metoda Jurnalului”  

(45 minute) 

 

Etapa A, 15 minute  

Toţi participanţii sunt rugaţi să efectueze această sarcină în linişte. 

Individual, cu o foaie de hârtie în faţă, fiecare participant va închide ochii, încercând să 

îşi aducă aminte de un moment plăcut trăit în cursul zilei precedente. Dacă unora le este 

mai uşor, pot efectua această sarcină cu ochii deschişi, după preferinţă.  

Poate fi orice moment, cum ar fi: mersul pe jos către un anumit loc, savurarea unei ceşti 

de ceai sau cafea, un moment de rugăciune, auzul persoanelor dragi, citirea unui 

fragment  dintr-o carte, fiecare este liber să îşi aducă aminte ceea ce doreşte. 

După ce fiecare şi-a amintit ceea ce doreşte, sunt rugaţi să mai zăbovească câteva 

momente în acea stare de spirit. 

În următoarele minute, fiecare persoană va scrie pe foaia personală câteva cuvinte 

despre această amintire (se poate scrie în propoziţii sau mai schematic, cu cuvinte cheie). 



APLICAŢII 

Aplicaţie 2  - Stimularea Inteligenţei Intrapersonale „Metoda Jurnalului” 

(45 minute) 

 

Etapa B , 15 minute 

În perechi stabilite aleatoriu, profesorii vor discuta despre experienţa lor cu 

exerciţiul de mai sus, punând accent pe capacitatea de reflecţie. Tot în perechi 

vor discuta apoi despre aplicabilitatea metodei la clasă, pornind de la propriile 

lor experienţe. 

 

Etapa C, 15 minute 

În plen, se va discuta despre posibilitatea aplicării metodei jurnalului la 

disciplina Religie, fiecare pereche expunându-şi punctele de vedere personale. 



APLICAŢII 

Aplicaţie 2  - Stimularea Inteligenţei Intrapersonale „Metoda Jurnalului” 

(45 minute) 

 

 Metoda Jurnalului 

  

Elevilor li se poate cere să consemneze într-un jurnal gândurile, reflectiile 

importante pentru ei, ca urmare a realizării unei anumite sarcini (fie ea 

educaţională, socială, activitate fizică, activitate spirituală, precum rugăciunea 

personală sau participarea la servicii religioase). Important e să fie precizat 

elevilor frecvenţa cu care să se noteze în jurnal (de exemplu, zilnic sau o dată la 

2 zile), precum şi durata totală a sarcinii în ansamblu (cel puţin o săptămână, 

dar nu mai mult de 3-4 săptămâni în etapa iniţială). 



Concluzii: 
  

  

 Numai descoperindu-se pe sine, cu virtualităţile şi capacităţile 

sale, poate omul să cunoască apoi lumea şi pe Dumnezeu prin 

lume.  

 

 Se poate vorbi de trei moduri de relaţionare responsabilă a 

fiinţei umane: faţă de lume, faţă de sine însuşi şi faţă de 

Dumnezeu.  

  

 Dacă relaţia dintre Dumnezeu şi om are la bază iubirea, totuşi ea 

poate fi percepută diferit, dacă avem în vedere faptul că ,,la 

Dumnezeu nu este umbră de mutare” (1 Timotei 6, 16). 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

(90 minute aplicații practice) 

 

 

Aplicaţie 1  - Inteligenţa Interpersonală (45 minute) 

 

În grupuri de câte 3 persoane, identificaţi care sunt principale metode didactice de 

învăţare prin cooperare/lucru interactiv în grup pe care preferaţi să le folosiţi în 

activitatea la clasă, recapitulaţi principalele lor caracteristici aplicative (10 minute). 

Reuniţi în grupul mare treceţi-le în revistă, apoi propuneţi cel puţin 3 subiecte de lecţii unde se 

pot aborda astfel de activităţi  interactive. (10 minute) 

Reveniţi în triadele iniţiale. Concepeţi secvenţele practice ale unei astfel de teme identificate 

mai sus, în care să folosiţi exclusiv o activitate de învăţare prin cooperare/lucru interactiv în 

grup. Încercaţi să planificaţi astfel încât responsabilitatea elevilor în sarcină să fie distribuită la 

fiecare dintre ei. (25 minute) 
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Aplicaţie 2  - Stimularea Inteligenţei Intrapersonale „Metoda Jurnalului” (45 minute) 

 

 

 

Etapa A, 15 minute  

Toţi participanţii sunt rugaţi să efectueze această sarcină în linişte. 

Individual, cu o foaie de hârtie în faţă, fiecare participant va închide ochii, încercând să 

îşi aducă aminte de un moment plăcut trăit în cursul zilei precedente. Dacă unora le este mai 

uşor, pot efectua această sarcină cu ochii deschişi, după preferinţă.  

Poate fi orice moment, cum ar fi: mersul pe jos către un anumit loc, savurarea unei 

ceşti de ceai sau cafea, un moment de rugăciune, auzul persoanelor dragi, citirea unui 

fragment  dintr-o carte, fiecare este liber să îşi aducă aminte ceea ce doreşte. 

După ce fiecare şi-a amintit ceea ce doreşte, sunt rugaţi să mai zăbovească câteva 

momente în aceea stare de spirit.  

În următoarele minute, fiecare persoană va scrie pe foaia personală câteva cuvinte 

despre această amintire (se poate scrie în propoziţii sau mai schematic, cu cuvinte cheie). 

Etapa B , 15 minute 

În diade stabilite aleatoriu, profesorii vor discuta despre experienţa lor cu exerciţiul de 

mai sus, punând accent pe capacitatea de reflecţie. Tot în diade, vor discuta apoi despre 

aplicabilitatea metodei la clasă, pornind de la propriile lor experienţe. 

Etapa C, 15 minute 

În plen, se va discuta despre posibilitatea aplicării metodei jurnalului la disciplina 

Religie, fiecare diadă expunându-şi punctele de vedere personale. 

 

Metoda Jurnalului 

“Elevilor li se poate cere să consemneze într-un jurnal gândurile, reflectiile importante pentru 

ei,ca urmare a realizării unei anumite sarcini (fie ea educaţională, socială, activitate fizică, 

activitate spirituală, precum rugăciunea personală sau participarea la servicii religioase). 

Important e să fie precizat elevilor frecvenţa cu care să se noteze în jurnal (de exemplu, zilnic 

sau o dată la 2 zile), precum şi durata totală a sarcinii în ansamblu (cel puţin o săptămână, dar 

nu mai mult de 3-4 săptămâni în etapa iniţială).” 



 

 

 

 

 

 

P1-FIF2-Ziua 1 - (T3_U1_S7) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Omul – verigă de legătură între cer și pământ 

b. Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

c. Adevărul Persoană și relația omului cu El 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi fi familiarizați cu termenii necesari dezvoltării unui discurs prin care să 

încurajaţi preocuparea elevilor pentru desăvârşire şi mântuire 

 Veţi putea aplica setul de cunoștințe teoretice dobândite/aprofundate în contextul 

orei de Religie, în vederea corelării experienţei de la ora de Religie cu experienţa de 

viaţă a elevilor 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Dihotomie 

 Sinergie 

 

 

 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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APLICAȚII 
 

Aplicaţie 1 

 

Denumirea activităţii: Chestionar: adevărat sau fals?  

Tipul de activitate: deschiderea comunicării / warm-up 

Durata: 10 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

La începutul lecţiei, fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând o serie de afirmaţii pe 

care să le noteze cu un A, dacă sunt adevărate, ori cu F – dacă sunt false. Profesorul explică elevilor 

faptul că, în cazul celor care au un procentaj mare de afirmaţii notate cu A, ce îi caracterizează este 

inteligenţa intrapersonală. De asemenea, explică ce înseamnă aceasta şi cum îi poate ajuta.  

Raţionament:  

Elevii vor reflecta şi descoperi tipul de inteligenţă predominant ce îi caracterizează (i.e. 

intrapersonală) 

 

Fişa de lucru:  

___ 1. Petrec mult timp meditând asupra lucrurilor. 

___ 2. Mă consider o persoană independentă. 

___ 3. Ţin un jurnal şi îmi notez frecvent ideile. 

___ 4. Când ceva sau cineva mă dezamăgeşte, îmi revin repede.  

___ 5. Am hobby-uri pe care le practic singur. 

___ 6. Îmi place să lucrez singur(ă). 

___ 7. Corectitudinea este importantǎ pentru mine. 

___ 8. Îmi place să mă implic în acţiuni caritabile. 

___ 9. Îmi place mai mult lucrul individual la şcoală.  

 

 

Aplicaţie 3 

Denumirea activităţii:  

Durata: 20 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişă de lucru  

Descriere: 

Fiecare elev primeşte o fişă de lucru conţinând mai multe cercuri concentrice şi o listă de 

persoane pe care elevii trebuie să le plaseze în diferite cercuri, mai aproape sau mai departe de 

cercul din centru (care reprezintă persoana elevului). Profesorul solicită elevii să mediteze la o serie 

de criterii în momentul plasării respectivelor persoane în cercuri: cât de apropiată este respectiva 

persoană de ei, cât timp petrec împreună, cât din intimitatea lor împărtăşesc sau ar împǎrtăşi etc. 

Elevii pot adăuga ei înşişi alte cercuri şi alte persoane. Ulterior, vor prezenta fişele colegilor (fără a 

fi însă forţaţi – dacă doresc să rămână private, nu vor fi împărtăşite colegilor de clasă).  
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Raţionament:  

Elevii vor reflecta şi vor evalua gradul de implicare a diverselor persoane din jurul lor în 

existenţa lor.  

 

 

Fişa de lucru 

 

 Părinţii 

 

 Prietenul cel mai bun 

 

 Fratele / sora mea 

 

 Colegul / colega de bancă  Profesorul de Religie 

 

 Colegi din şcoală 

 

 Vecinul de la parter 

 

 Colegii de clasă 

 

 Duhovnicul / preotul 

 

 Episcopul locului 

 

 Bunicii 

 

 Medicul de familie 

 

 

Aplicație 4 (60 minute) 

 

Participantii sunt rugati sa aleaga o tema din programa de Religie in care avem 

interactiune intre personaje. Sunt solicitati apoi doi-trei voluntari a caror sarcina este sa 

exprime pareri contrare (ex sunt de acord cu cei doi trecatori care nu ofera ajutor, sunt 

de acord cu fratele ramas acasa, etc). Martorii exprima sentimente cat mai realiste, 

justificari la care orice om poate fi tentat sa recurga. 

Se acorda voluntarilor 15 minute pentru a pregati toata punerea in scena. 

Se explica apoi rolul Jokerului pe care il va juca formatorul. Jokerul este liantul dintre sala si 

piesa. Rolul lui este sa provoace actiunea, confruntand mereu publicul cu situatia prezentata, iar 

lipsa de actiune o echivaleaza cu aprobarea situatiei prezentate. 

Totodata Jokerul are sarcina de a gestiona aceasta interactiune. 

Prima data se prezinta piesa intreaga, fara intreruperi. La final Jokerul intreaba publicul ce 

parere are fata de gandurile si motivatiile martorilor. Au parut sinceri? 

Bineinteles sala nu poate declara ca este de acord. Acum Joker-ul spune ca se va mai repeta 

odata piesa, numai ca acum oricine din public poate interveni sa schimbe ceea ce nu agreaza. Cine 

doreste sa intervina ridica mana, iar Jokerul va spune "Stop!" in acest moment actiunea ingheata, iar 

participantul va spune pe cine doreste sa inlocuiasca. 

Li se atrage atentia participantilor ca nu pot veni cu solutii "magice" in sensul ca personajul 

inlocuit nu poate deveni brusc diferit, schimbarile pe care le va face trebuie sa aiba o coerenta, un 

parcurs. 

Jokerul poate decide sa opreasca actiunea si pentru a confrunta din nou sala in orice moment 

cu acceptarea situatiei pentru a stimula publicul sa intervina. 

Piesa se poate relua de mai multe ori, iar Jokeul are rolul de a folosi inactiunea publicului 

pentru a le intoarce o oglinda fata de propriile motivatii (ex. nu imi place cum se poarta cu ranitul, 

dar nu intervin pentru ca sunt timid) 
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Procesarea secventei se incheie cu aducerea concluziilor in actualitate si cu discutarea 

modalitatilor concrete in care putem deveni in viata noastra mai mult spect-actori decat simpli 

spectatori. 

Participantii sunt rugati sa identifice alte teme la care ar putea folosi metoda, de data aceasta 

cu ei in rolul Jokerului. 

 Se discuta principalele dificultati pe care considera ca le-ar intampina si posibile solutii 

 

 

Intocmit 

Florina Rizoaica 

 
Emilian Iustinian Roman 

 
 

 

Solicitatrambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/3 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

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

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

Web: www.predareareligiei.ro  

 

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 

 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Omul – verigă de legătură între cer și pământ 

b. Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

c. Adevărul Persoană și relația omului cu El 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi fi familiarizați cu termenii necesari dezvoltării unui discurs prin care să 

încurajaţi preocuparea elevilor pentru desăvârşire şi mântuire 

 Veţi putea aplica setul de cunoștințe teoretice dobândite/aprofundate în contextul 

orei de Religie, în vederea corelării experienţei de la ora de Religie cu experienţa de 

viaţă a elevilor 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Dihotomie 

 Sinergie 
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APLICAȚII 

 

Aplicatia 1 – general - 40 de minute  

 

Participanții vor fi impartiti in patru grupuri si vor primi următoarea sarcină timp de 20 de minute : 

1. Propuneți o modalitate de a identifica nivelul de dezvoltare al inteligenței intra-personale și 

interpersonale a elevilor unei clase la care predați; 

2. Descrieți în ce mod ați  putea folosi în predarea Religiei concluziile astfel obținute; 

La final, fiecare grup va desemna câte un raportor care va prezenta în grupul mare rezultatele 

activității în grupurile mici. Fiecare grup va avea maxim 5 minute pentru a realiza această 

prezentare. 

 

 

Aplicatia  2 – general - 40 de minute 

 

Participanții se împart în 5 grupuri și primesc următoarea sarcină pe durata a 15 minute: 

- Descrieți o modalitate prin care puteți stimula dezvoltarea inteligenței inter-personale a elevilor 

dvs. pe durata unei ore de Religie. 

Fiecare grup alege un raportor care va prezenta în grupul mare rezultatul muncii din grupul mic. 

Timp: 5 minute/grup. Total 25 de minute. 

(Stoica Silvia Roxana) 

 

 

Aplicaţie 3 - 10 min 

La începutul lecţiei, profesorul solicită elevilor să lucreze în perechi pentru a completa tabelul de pe 

care îl desenează pe tablă (Johari window – o adaptare), apoi verifică răspunsurile elevilor. 

Profesorul concluzionează, indicând faptul că sunt multe lucruri care ne diferenţiază, dar şi lucruri 

care ne apropie. 

Observaţie: tabelul solicită, la modul general, „idei”, însă el poate fi aplicat la orice lecţie, 

profesorul evaluând astfel nivelul de cunoştinţe ale elevilor despre tema lecţiei.  
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Rationament:  

Elevii sunt pregătiţi pentru lecţie, dezvoltându-şi capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi, iar profesorul 

realizează o evaluare a ceea ce ştiu deja elevii.  

2 idei pe care şi A şi B le cunosc o idee pe care A o cunoaşte şi B nu  

 

 

 

 

o idee pe care B crede şi A nu  2 idei pe care A şi B nu le cunosc 

 

 

 

 

Emilian Roman 
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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 „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 
 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Omul – verigă de legătură între cer și pământ 

b. Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

c. Adevărul Persoană și relația omului cu El 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi fi familiarizați cu termenii necesari dezvoltării unui discurs prin care să 

încurajaţi preocuparea elevilor pentru desăvârşire şi mântuire 

 Veţi putea aplica setul de cunoștințe teoretice dobândite/aprofundate în contextul 

orei de Religie, în vederea corelării experienţei de la ora de Religie cu experienţa de 

viaţă a elevilor 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Dihotomie 

 Sinergie 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 45 de minute 

1. Fiecare participant este rugat să își identifice propriul nivel de dezvoltare a inteligenței interpersonale și să descrie în 

ce mod îi influențează activitatea sa de profesor această capacitate, în special în relația directă cu elevii săi.Timp: 20 de 

minute. 

Instrumentul pe baza căruia se poate realiza acest exercițiu de reflecție personală: 

A. Cât de bine îmi cunosc propriile sentimente? Cât de bine cunosc sentimentele elevilor mei? 

B. Câtă empatie simt față de elevii și de colegii mei? Îmi exprim empatia față de ei? Când am făcut asta ultima dată?                                        

C. Cum mă descurc în momentele de furie, anxietate sau în alte situații de acest gen? Reușesc să îmi mențin 

autocontrolul atunci când sunt stresat/streasată? Cum mă comport după o zi grea? Cât de des țip? Care sunt momentele 

cele mai bune și cele mai proaste și cum variază ele de la o zi la alta?  

D. Ce scopuri am pentru mine ca profesor? 

E. Cum mă descurc în problemele de zi cu zi în relațiile interumane? Îi ascult cu adevărat pe ceilalți? Reacționez în 

același fel în care îmi vorbesc ceilalți? Abordez conflictele într-un mod chibzuit? Mă gîndesc la mai multe soluții 

înainte de a lua o decizie? 

2. Participanții care doresc pot împărtăși propriile concluzii. Timp: 15 minute. 

3. Formatorul va întreba participanții  de ce cred că este util pentru un profesor să își cunoască nivelul de dezvoltare al 

propriei inteligențe interpersonale. Timp:10 minute.  

 

Aplicatia 2 – general - 45 de minute  

Activitate individuală cu durata de 20 de minute: 

1. Fiecare participant este rugat să aleagă 3 momente semnificative din Noul Testament care sunt reprezentate  

iconografic și pe baza cărora ar putea sa își invite elevii la o dezbatere cu privire la momentul pe care îl văd reprezentat 

în respectiva icoană. 

2. Apoi să argumenteze în ce mod cred că dezbaterile asupra acelor momente pot contribui la dezvoltarea inteligenței 

interpersonale a elevilor. 

Activitate în grupul mare: 

3. Sunt invitați pe rând participanții să prezinte unul din cele trei momente semnificative alese și argumentele pentru 

propria alegere. Timp: 25 de minute. 

(Stoica Silvia Roxana) 
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MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU FORMATORI    

  

Inteligența intra și interpersonală și rolul lor în  procesul educațional  

 

                                                                
 

              Inteligența intrapersonală sau introspectivă este capacitatea persoanelor de a dezvolta o profundă cunoaștere  

de sine (emoții, sentimente, limite, dorințe, aspirații) și a sufletului omenesc. Ea este remarcabil dezvoltată la poeți, 

scriitori, filosofi, preoți și profesori.  

Inteligența interpersonală este definită de capacitatea de a relaționa cu ceilalți, de a comunica, de a conduce 

oameni, de a-i sfătui sau de a-i educa. Este dezvoltată la preoți, profesori, educatori, psihologi, lideri de orice fel. 

Aceștia au mai mult decât majoritatea oamenilor capacitatea de a se pune în locul celuilalt, de a vedea lumea prin ochii 

acestuia și de accesa sentimentele acestora (bucurie, tristețe, îndoială, speranță). 

Nivelul general de dezvoltare emoțională este cel care influențează în mod direct atât inteligența intrapersonală 

cât și pe cea interpersonală. Copiii sunt ființe preponderent emoționale și din acest motiv  cunoașterea  lumii se face  la 

ei în primul rând la nivel emoțional. Cei care cunosc această realitate a dezvoltării umane  știu că în procesul de 

învățare,  prioritar este să creeze pentru învățăcei un mediu emoțional optim, deoarece un elev care este echilibrat la 

nivel emoțional este semnificativ mai receptiv la a învăța lucruri noi, iar capacitatea lui de memorare și de reactivare a 

celor învățate sunt  mult mai mari. Dimpotrivă, cu cât rezervorul emoțional al unui copil este mai gol cu atât interesul 

lui pentru școală și capacitatea lui de a învăța sunt mai scăzute,diminuate sau inexistente,iar activarea din memorie a 

informațiilor primite se va face cu dificultate.  

Reuven Feuerstein a demonstrat că memoria unui om nu este o re-evocare mecanică a trecutului sau a unei 

experiențe de învățare, ci o interpretare a acestora în funcție de starea de spirit din prezent. Memoria nu este un depozit 

de date, ci de situații trăite, de natură eterogenă, bazate pe experiențe, relații și emoții. Prin urmare, stimularea memoriei 

nu înseamnă că elevii  trebuie să fie constrânși să repete aride exerciții mnemonice, ci să fie stimulați  să trăiască emoții 

complete, gusturi, culori, sunete, mirosuri, forme, să acceadă la viața însăși ca fond pentru orice transmitere de 

informații sau dezvoltare de abilități. Acele amintiri care dau siguranță emoțională vor fi reactivate cu ușurință și o dată 

cu ele toate conținuturile, abilitățile și valorile transmise de către pedagogi se vor regăsi mai ușor în viața de zi cu zi a 

elevului, dar și a viitorului adult. 

               Putem afirma că performanțele școlare ale elevilor sunt direct proporționale cu starea lor de echilibru 

emoțional (nivelul de dezvoltare al  inteligenței intrapersonale și interpersonale) și că pentru a atinge și menține această 

stare de echilibru este nevoie permanentă de dezvoltarea personală a fiecărui elev. 

Cum ar putea un profesor de Religie să stimuleze dezvoltarea personală elevilor săi? 

Sfânta Scriptură prin toate învăturile sale este o resursă inepuizabilă pentru fiecare ființă umană asupra  

modului în care poate să lucreze cu sine, cu propriile slăbiciuni, cu propriile limite,cu propriile păcate pentru propria 
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devenire, pentru propria mântuire. Iar la baza oricărei schimbări în bine a ființei umane stă, ar trebui să stea, modelul de 

iubire desăvârșită și necondiționată pe care ni l-a oferit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

 

                                                                
 

 

Translatând la viața de zi cu zi din școală, orice profesor, dar profesorul de Religie în mod special, ar putea 

realiza ca prim demers al procesului educațional, o sondare a stării de spirit, a echilibrului emoțional al elevilor săi, a 

capacității lor reale de a fi receptivi la studiu și învățare. 

 Dar cum poate constata un profesor care este  nivelul de dezvoltare emoțională al elevilor săi pentru a se 

asigura că există un mediu optim de învățare? 

Există câteva caracteristici observabile la fiecare elev care pot transmite dacă și în ce măsură nivelul său de 

echilibru emoțional este atins, iar acestea sunt următoarele: 

 Capacitatea de a-și exprima propriile emoții și sentimente; 

 Modul în care își exprimă emoțiile și sentimentele; 

 Capacitatea de a fi empatic; 

 Capacitatea de a avea răbdare până obține ceea ce dorește; 

 Capacitatea de a-și stabili scopuri și de a le urma; 

 Capacitatea de a rezolva conflicte. 

Cum se poate realiza practic o astfel de constatare? 

Cu siguranță nu prin abordare directă deoarece  profesorul de religie nu este psiholog, iar misiunea lui este alta.  

Cea mai simplă cale de a cunoaște lumea interioară a unui elev este aceea de a-i oferi  experiențe de învățare și nu doar 

simplul transfer de informații. A propune elevilor să joace rolul unor sfinți, a-i invita să dezbată momente biblice 

semnificative sau să descopere ei înșiși pildele scripturice sunt tot atâtea posibilități pentru profesor de a identifica  

capacitatea  elevilor de a-și accesa și conștientiza propriile sentimente și gânduri, capacitatea de a se pune în locul altora 

și de a fi empatici. 

Dar nu este suficient ca un elev să joace un rol pentru a-și dezvolta inteligența interpersonală. Experiența trăirii 

acelui rol are nevoie de prelucrare din partea profesorului. Aveți mai jos câteva întrebări ce pot fi adresate elevilor. Prin 

răspunsurile la aceste întrebări puteți sonda deopotrivă atât inteligența lor intra și interpersonală, dar și modul în care 

elevii și-au împropriat cunoștințe religioase. 

 Cum se simte și ce gândește sfântul sau personajul pe care l-ai interpretat? 

 Cum simt și ce gândesc celelalte personaje? 

 Ce crezi tu despre felul în care se simt și gândesc acești sfinți/personaje? 

 Care sunt scopurile sfântului/personajului? 

 Ce crezi tu despre aceste scopuri? 

 Cum crezi că se va rezolva situația în care se află sfântul/personajul pe care l-ai interpretat? 
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 Ce crezi ca a fost bine în felul în care s-a purtat sfântul pe care l-ai interpretat? Dar în felul în care s-au 

comportat celelalte personaje? 

 

                                                                
 

 

 E ceva rău ce ai descoperit la celelalte personaje? (Prin această întrebare, elevii pot descoperi pildele 

scripturistice). 

În măsura în care profesorul se asigură că are în față elevi disponibili din punct de vedere emoțional, poate 

decide să aprofundeze diferite conținuturi și să transmită informații. În cazul în care elevii săi se confruntă cu blocaje 

emoționale  sau conflicte intra ori interpersonale,  atunci transmiterea de cunoștințe devine zadarnică, o luptă surdă și un 

efort inutil de ambele părți. 
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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 „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 
 

 
 

SECVENȚĂ 

P1_T3_U1_S7 (față în față) 

Valorizarea inteligenței inter și intrapersonale în predarea Religiei 

 (30 minute teorie, 90 minute aplicații practice) 

 

 

1. CUPRINS 

 Noțiuni teoretice (30 minute) 

a. Omul – verigă de legătură între cer și pământ 

b. Cercetarea ştiinţifică a vieţii interioare şi cultura exteriorităţii 

c. Adevărul Persoană și relația omului cu El 

 Aplicații practice (90 minute) 

 

2. OBIECTIVE: 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

 Veţi fi familiarizați cu termenii necesari dezvoltării unui discurs prin care să 

încurajaţi preocuparea elevilor pentru desăvârşire şi mântuire 

 Veţi putea aplica setul de cunoștințe teoretice dobândite/aprofundate în contextul 

orei de Religie, în vederea corelării experienţei de la ora de Religie cu experienţa de 

viaţă a elevilor 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 Dihotomie 

 Sinergie 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 – general - 45 de minute    

Participanții vor fi împărțiți în patru grupuri și vor primi următoarea sarcină timp de 25 de minute: 

1. Realizați o hartă a sentimentelor umane; 

2. Pentru fiecare din aceste sentimente identificați un eveniment biblic care ar putea transmite acel sentiment elevilor 

dvs.;  

La final, fiecare grup va desemna câte un raportor care va prezenta în grupul mare rezultatele activității în grupurile 

mici. Fiecare grup va avea maxim 5 minute pentru a realiza această prezentare. 

 

Aplicatia 2 – general - 45 de minute  

 Participanții vor fi împărțiți în patru grupuri și vor primi următoarea sarcină timp de 25 de minute: 

1. Identificați posibile cauze care împiedică elevii dvs. să învețe și să își împroprieze învățăturile de credință (cauze 

personale ce țin de lumea interioară a copilului, cauze familiale sau sociale); 

2. Propuneți 3-4 modalități prin care aceste cauze pot fi eliminate de către profesorul de Religie; 

La final, fiecare grup va desemna câte un raportor care va prezenta în grupul mare rezultatele activității în grupurile 

mici. Fiecare grup va avea maxim 5 minute pentru a realiza această prezentare. 

(Stoica Silvia Roxana)                              
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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 „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 
 

 

 
 

 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S5 (faţă în faţă) 

Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare a 

credinţei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cultura ca mărturisire a credinţei; 

 Promovarea credinţei prin intermediul culturii; 

 Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de Religie. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza rolul culturii în mărturisirea şi promovarea credinţei; 

- Veți identifica oportunităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare 

a credinţei; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la dimensiunea culturală a credinţei; 

- Veţi valorifica predarea apologetică a culturii la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cultură mărturisitoare, promovarea credinţei, predare apologetică; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Introducere 

Pentru a atinge idealul unei educaţii complete, sistemul de învăţământ românesc încearcă să se alinieze 

tendinţelor moderne în educaţie, subliniind necesitatea unei relaţii complementare între discipline în detrimentul 

accentuării doar a unora dintre ele. Abordarea interdisciplinară facilitează adâncirea conexiunilor reale existente între 

disciplinele de studiu şi reprezintă astăzi noua 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 bogată 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 (10 minute) 

Cultura ca mărturisire a credinţei 

 

În pilda cu semănătorul, Domnul Hristos are afirmaţia că sămânţa semănată pe drum, pe loc bătătorit, care nu 

încolţeşte, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu pe care vrăjmaşul îl ia din inima omului, de unde s-a semănat, „ca nu 

cumva crezând, să se mântuiască” (Luca 8, 12). Cineva care nu are credinţă, nu are nici strădanii de îmbunătăţire, de 

depăşire de sine însuşi.  

În aceeaşi pildă Domnul Hristos vorbeşte şi despre o sămânţă ajunsă pe loc pietros, care are aderenţă la locul 

pietros dar nu are putere de creştere pentru că nu are strat adânc şi nu se poate înfige cât ar trebui pentru a aduce rodire. 

Şi Domnul Hristos spune că aceştia, care au o astfel de stare sufletească, sunt oamenii care primesc cuvântul cu bucurie, 

dar nu au strat adânc, nu au rădăcină, cuvântul nu este imprimat destul de bine în sufletul lor şi pierd şi bucuria, şi 

cuvântul pe care l-au ascultat. Credinţa lor înseamnă că este o credinţă nelucrătoare, o credinţă care nu duce departe. 

Sunt apoi şi oameni care reprezintă sămânţa aruncată între spini, şi spinii cresc mai repede decât sămânţa cea 

bună şi împresoară sămânţa cea bună şi nu aduce rodire. Şi spune Domnul Hristos că aceştia sunt oamenii care stau sub 

povara grijilor şi sub povara dorinţei de îmbogăţire şi de aceea cuvântul lui Dumnezeu, sămânţa cea bună, nu creşte în 

ei.  

Şi, în sfârşit, sunt şi oameni care „cu inimă curată şi bună primesc cuvântul şi fac rod întru răbdare" (Luca 8, 

15). E condiţia împlinirii Evangheliei cu inima curată şi bună. E condiţia progresului în credinţă.  

Noi de obicei când ne gândim la această pildă, ne gândim fie la patru feluri de oameni, fie la un singur om cu 

patru feluri de stări sufleteşti. Acelaşi om poate fi şi bătătorit, fără aderenţă la cuvântul lui Dumnezeu, poate fi şi 

împietrit, cu puţină aderenţă la cuvântul lui Dumnezeu, poate fi şi împresurat de griji, de spini, de dorinţe altele decât 

cele care îl îmbogăţesc sufleteşte, şi poate fi acelaşi om uneori cu inimă curată şi bună, silitor pentru împlinirea 

cuvântului lui Dumnezeu.  

Credinţa nu vine de la sine, ci trebuie căutată, trebuie să facem ceva ca să o avem. Credinţa e precum cultura: 

cultura dacă o cauţi, dacă te sileşti pentru ea, o agoniseşti, cultura dacă o cauţi, o ai. Cultura nu înseamnă simplă 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/6 
 

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 

informare, ci cultură înseamnă transformare prin informare. Cuvântul „cultură” duce la gândul de cultivare. Şi 

numai atunci e cultura cultură, când ne cultivă, când ne ajută, când ne schimbă spre bine. 

Domnul Hristos gândindu-Se la cele ale credinţei în înţeles de cultură duhovnicească, a asemănat cele ale 

credinţei şi credinţa însăşi, învăţătura pe care o aduce credinţa în suflet, le-a asemănat acestea cu aluatul de dospire. 

Avem în Sf. Evanghelie de la Matei şi în Sf. Evanghelie de la Marcu şi în Sf. Evanghelie de la Luca pilda cu aluatul pe 

care luându-l o femeie, l-a pus în trei măsuri de făină până ce s-a dospit toată frământătura. Când Domnul Hristos spune 

că „împărăţia lui Dumnezeu este asemenea cu aluatul”, ne gândim la aluatul de dospire, care comunică însuşirile lui, 

comunică puterea lui de dospire frământăturii nedospite, dar care, în contact cu aluatul de dospire dospeşte şi ea, în aşa 

fel încât calitatea aluatului de dospire se comunică întregii frământături până la aşa măsură că de oriunde ai lua din 

aluatul care s-a dospit, are calitatea de a dospi şi poţi să dospeşti cu el alt aluat. Aceasta înseamnă că învăţătura 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împărăţia lui Dumnezeu, este o realitate care transformă. Sf. Apostol Pavel în 

Epistola către Galateni are afirmaţia că „Puţin aluat dospeşte toată frământătura” (Galateni 5, 9), iar în Epistola I către 

Corinteni are cuvântul „Să lepădăm dospitura şi să facem praznicul cu azimile curăţiei şi ale adevărului” (I Corinteni 5, 

8). Să lepădăm aluatul de răutate şi de viclenie şi să facem Paştile cu azimile curăţiei şi ale adevărului. Toate acestea 

sunt comparaţii cu lucruri cunoscute de noi ca să ne ducă la înţelegerea unor lucruri mai presus de fire. Domnul Hristos 

nu a dat lecţii de agricultură, nu a dat lecţii de chimie alimentară, ci Domnul Hristos a dat învăţături duhovniceşti 

sprijinite uneori, şi de multe ori, de lucruri din viaţa oamenilor. Dacă primim în suflet această învăţătură şi o cultivăm şi 

avem aderenţă, credinţa noastră devine lucrătoare şi lucrarea credinţei este schimbarea spre bine a sufletului. Dacă însă 

avem împotrivire faţă de cuvânt, dacă nu întâmpinăm cuvântul cu bunăvoinţă şi cu dorinţa de a ne schimba prin el, ci 

avem noi nişte idei preconcepute, atunci credinţa, câtă o avem, dacă avem totuşi ceva credinţă, începe să scadă, să fie 

pusă în umbră, să fie nelucrătoare. 

Cultura devine astfel o mărturisire a credinţei noastre. 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Promovarea credinţei prin intermediul culturii 

 

Pe tot parcursul istoriei naţionale şi universale, au existat numeroase personalităţi culturale şi istorice care au 

ţinut aprinsă flacăra credinţei creştin-ortodoxe şi au contribuit la cristalizarea tezaurului doctrinar al Ortodoxiei. 

Numeroase personalităţi teologice au ridicat la rândul lor gândirea şi cultura pe culmile cele mai înalte, astfel încât 

cultura devine un vehicul pentru adevărurile de credinţă, dar şi un prilej de închegare a românilor ca popor şi de făurire 

a limbii române. Slujitorii Bisericii au contribuit la făurirea şi răspândirea limbii româneşti, iar prin traducerile şi 

tipăriturile lor, limba română s-a impus ca limbă oficială în cult, ceea ce a contribuit la consolidarea unităţii naţionale şi 

de credinţă a românilor din toate provinciile istorice. Prin osteneala lor, poporul a fost ridicat din ignoranţă, înţelegând 

cele ce se petreceau în biserici şi luând parte activ la slujbele bisericeşti. 

Astfel, diaconul Coresi se va strădui să pună tipăriturile româneşti în slujba Bisericii Ortodoxe, scopul său 

declarat fiind ca „să-nţeleagă, să-nveţe rumânii cine-s creştinii”. El este considerat azi de istorici un deschizător de 

drumuri, „părintele limbii literare româneşti”, prin impunerea limbii române vorbite în perimetrul Târgovişte – Braşov, 
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şi considerată de lingvişti cea mai curată, normativă pentru evoluţia ei ulterioară. Coresi a contribuit şi la ortografia 

limbii române, stabilind şi introducând reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. Pasul făcut de Coresi este important, 

căci limba română a început să fie cunoscută şi citită de cât mai mulţi citeţi, viitori preoţi şi diaconi, ceea ce va duce la 

înlocuirea treptată a limbii slavone şi folosirea limbii române în scrisorile şi actele oficiale. 

În Moldova, tipăriturile româneşti au luat avânt în timpul Sfântului Ierarh Varlaam, care a înfiinţat prima 

tipografie, la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, de sub teascurile căreia vor ieşi în doar câţiva ani Cazania, Cele 7 Taine, 

Răspunsul la Catehismul calvinesc, Pravila şi Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu. Cazania sau carte românească de 

învăţătură la dumenecele preste an şi la praznicele împărăteşti şi la svânţi mari (1643) prezintă cea mai îngrijită formă 

de exprimare a limbii române din prima jumătate a sec. al XVII-lea, Sf. Ierarh Varlaam considerând această carte un dar 

făcut tuturor românilor, „că limba românească n-are carte pre limba sa”.  

În Transilvania, sec. al XVII-lea se distinge în cultura românească prin tipărirea integrală a Noului Testament, 

la Bălgrad (Alba Iulia), în 1648 şi Psaltirea din 1651. Tipărirea Noului Testament este rodul ostenelilor mitropolitului 

Simion Ştefan, reprezentând o biruinţă a limbii române, înscriindu-se în curentul umanist de culturalizare a poporului în 

limba lui, dar şi de întărire a credinţei prin accesibilizarea cuvântului lui Dumnezeu. Noului Testament de la Bălgrad i-a 

urmat în mod firesc Biblia de la Bucureşti, tipărită în 1688, prima traducere integrală, considerată o expresie a unităţii 

româneşti, cărturari din toate cele trei provincii aducându-şi aportul la realizarea ei. 

A doua jumătate a sec. al XVII-lea poartă amprenta personalităţii mitropolitului Dosoftei al Moldovei. 

Cunoscător al mai multor limbi străine, el a tradus din slavonă şi greacă, tipărind numeroase cărţi de cult în limba 

română, în tipografia reînfiinţată de el la Iaşi. Psaltirea în versuri este cea care îl consacră drept cel dintâi poet român, 

reuşind să mlădieze limba română şi să creeze versuri de o frumuseţe şi sensibilitate remarcabile, prin care dorea să 

atragă firea omului de rând spre lectura psalmilor. O altă operă de mare importanţă a mitropolitului o constituie Viaţa şi 

petrecerea svinţilor, tipărită între anii 1682-1686, în alcătuirea căreia a folosit mai multe izvoare greceşti şi sârbeşti. 

Limba frumoasă pe care a folosit-o a făcut din această operă o lectură plăcută, ce a contribuit la întărirea sentimentelor 

religios-morale ale românilor, mai ales prin multitudinea de modele de vieţuire creştină pe care le promovează. 

Procesul de românizare a slujbelor româneşti a fost continuat de alţi ostenitori ai Bisericii, între care 

mitropolitul Antim Ivireanul, care s-a remarcat printr-o bogată activitate tipografică a cărţilor bisericeşti, nu doar în 

română, ci şi în greacă, slavonă sau arabă. Desăvârşirea şi expresivitatea limbii române folosite de Antim (georgian de 

origine) au făcut ca textul multor cântări şi rugăciuni traduse de el să rămână neschimbate până astăzi.  

Deschiderii spre cultură a Bisericii îi răspunde deschiderea oamenilor de cultură spre mărturisirea credinţei. 

Perioada interbelică îndeosebi, dar şi cea care i-a urmat, reprezintă un exemplu de promovare a valorilor creştine 

autentice pe teritoriul ţării noastre prin personalităţile sale culturale care s-au remarcat şi au fost adevărate repere pentru 

generaţia timpului lor şi a celor ce au urmat. Între acestea se numără mitropolitul Bartolomeu Anania, un distins om de 

cultură, un apărător statornic al tradiţiei ortodoxe româneşti şi un înflăcărat patriot român, pasionat de literatură (proză 

şi poezie) şi mai ales de dramaturgie. Prin opera sa literară bogată, Valeriu Anania, devenit apoi Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Bartolomeu Anania, a fost un misionar creştin ortodox printre intelectualii români, scriitori şi poeţi, cărora 

le-a demonstrat, direct sau indirect, că legătura dintre credinţă şi cultură în istoria şi viaţa poporului român este una 

intrinsecă, fundamentată de veacuri şi de nebiruit de orice ideologie politică venită din exterior. 
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Este doar un exemplu între numeroasele personalităţi ale culturii româneşti care au mărturisit cu mult curaj 

credinţa strămoşească, chiar şi cu preţul cenzurării, al exilului, al condamnării la ani grei de temniţă şi chiar la moarte: 

Vasile Voiculescu, Alexandru Mironescu, Mircea Vulcănescu, Alexandru Teodorescu (Daniil Sandu Tudor), Radu Gyr, 

Benedict Ghiuş, Nichifor Crainic, iar acesta este doar începutul unei lungi liste. 

 

Noţiuni teoretice (5 minute) 

Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de Religie 

 

În procesul complex al formării caracterului uman prin intermediul şcolii, educaţia religioasă ocupă un loc bine 

definit, răspunzând unei nevoi evidente a fiinţei umane. Pe lângă pregătirea sistematică a persoanei din punct de vedere 

intelectual, moral, civic, fizic, estetic şi igienic, componenta religioasă rotunjeşte această formare în mod firesc şi 

organic, vizându-se îndeosebi complementaritatea şi continuitatea de ordin instructiv şi formativ. Nu putem vorbi 

despre o pregătire temeinică şi complexă a elevului în absenţa educaţiei religioasă, cel puţin la nivel informativ şi 

cultural. 

„Ora de religie trebuie să fie o adevărată sărbătoarea a dialogului şi frăţietăţii, în care copilul să se simtă în 

elementul lui, să se poată deschide, să spună ce gândeşte, ce simte, ce-l frământă, să întrebe la rându-i, să aibă 

sentimentul comuniunii printr-o comunicare senină şi sinceră cu dascălul şi cu colegii săi. Este de mare importanţă 

crearea unei atmosfere de dialog, de conversaţie prietenească, în care profesorul de religie, cunoscând particularităţile 

psihologice ale vârstei, să se ştie transpune în rolul şi la mintea lor, prin întrebări bine gândite, pentru a le deschide 

gustul şi dragostea de cele sfinte, iar nu frica de notă, de memorizare a textelor, etc, vechile instrumente ale unui 

învăţământ dogmatic, rigid”.
1
  

Întrucât cunoaşterea omului nu poate fi direcţionată unilateral, ci libertatea personală joacă cel mai important 

rol în procesul de edificare spirituală, profesorul de Religie este chemat la folosirea anumitor mijloace în funcţie de 

natura obiectivelor educative. Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de Religie este 

imperios necesară în perspectiva dobândirii unui caracter integru şi a întregirii câmpului informaţional pe o scară cât 

mai largă în formarea unei personalităţi culturale complexe. 

Mai mult, prin studiul religiei „avem şansa de a recupera acele căi spirituale oferite tinerilor în perioada 

interbelică, de a recupera acea dimensiune morală a educaţiei ce i-a conferit forţă elitei intelectuale din perioada 

interbelică. Perioada interbelică ne-a dăruit savanţi, eroi, martiri şi mai ales caractere. Un factor important care 

contribuie la formarea individului, la implicarea lui responsabilă în viaţa activă a societăţii şi a Bisericii, îl constituie 

educaţia religioasă. Este bine cunoscut faptul că divorţul dintre religie şi viaţă constituie sursa dezordinii spirituale, 

dezordine care astăzi se face simţită din ce în ce mai mult”
2
. 

 

 

 

                                           
1 Vasile Timiş, (2004) Religia în şcoală: valenţe eclesiale, educaţionale şi sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 172-173. 
2 Ibidem, p. 28. 
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Material realizat de  
Daniela Livadaru 

http://www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/conf.cucos_.roman_.doc


Modalităţi de integrare în predarea Religiei a 
culturii ca formă de mărturisire şi promovare 

a credinţei 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T4 

U1 S5 



Cuprinsul secvenței: 

1. Cultura ca mărturisire a credinţei; 

2. Promovarea credinţei prin intermediul culturii; 

3. Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi 
promovare a credinţei în ora de Religie. 

 



• Idealul unei educaţii complete => alinierea sistemului de învăţământ 
românesc la tendinţelor moderne în educaţie => necesitatea unei relaţii 
complementare între discipline. 

• Abordarea interdisciplinară = adâncirea conexiunilor reale existente 
între disciplinele de studiu 

• Selectarea, organizarea şi structurarea conţinuturilor trebuie să 
pornească de la premisa deschiderii interdisciplinare. 



• Profesorul de Religie ↔ rol important => trebuie să demonstreze: 

 → o bună pregătire de specialitate,  

 → o bogată cultură generală  

 → deschidere spre nou 

 => va stimula gândirea critică şi reflectivă a elevilor; 

 => va reuşi să formeze comportamente morale, bine ancorate în 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi capabile să răspundă provocărilor lumii 
contemporane. 



APLICAŢII 

Brainstorming (15’) 

Scrieţi pe câte o foaie de post-it 

câte un cuvânt/o expresie pe 

care îl(o) asociaţi cu termenul 

de cultură. Lipiţi foaia pe 

crengile copacului, ca şi cum ar 

fi frunze.  

* Aria de semnificaţii trebuie să 

fie cât mai extinsă. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Cultura ca mărturisire a credinţei (10 minute); 

2. Promovarea credinţei prin intermediul culturii; 

3. Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi 
promovare a credinţei în ora de Religie. 

 



 Pilda semănătorului → patru tipologii umane sau 
un om cu patru stări sufleteşti => credinţa trebuie 
cultivată. 

 Cultura = transformare prin informare. 

  Credinţa nu vine de la sine, ci trebuie căutată, trebuie 
să facem ceva ca să o avem. 

„Ceea ce cultivăm, aceea şi devenim.” (ÎPS Andrei Andreicuţ) 

TEORIE 



 Credinţa este o cultură duhovnicească → Pilda 
aluatului care dospeşte => Învăţătura Mântuitorului 
Hristos = realitate care transformă 

  Credinţa lucrătoare => schimbare în bine a sufletului 
↔ cultura este o mărturisire a credinţei. 

„Puţin aluat dospeşte toată frământătura.” (Galateni 5, 9) 

TEORIE 



APLICAŢII 

Studiul de caz (15’) 

Vă veţi împărţi în grupe de câte trei-patru cursanţi. Fiecare 

grupă va primi câte o fişă de lucru cu câte un text suport din 

opera unei personalităţi care a promovat credinţa prin opera sa.  

 

După lecturarea şi analiza textelor (5 minute), fiecare grupă îşi 

va prezenta concluziile, susţinând cu argumente modul în care 

autorul este un promotor al credinţei. 



APLICAŢII 

Studiul de caz (15’) – Fişa nr. 1 
„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.” 

(Marc Antoine Costa de Beauregard, pr. Prof. Dumitru Stăniloae,  

Mică Dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 



APLICAŢII 

Studiul de caz (15’) – Fişa nr. 2 
 

„Ceea ce pot afirma, sfârşind, este că pregătirea ştiinţifică, studiile medicale, cunoştinţele 

de filosofie şi tot câştigul meu în celelalte domenii de cultură, artă literară, în loc să mă 

depărteze, m-au apropiat de credinţă. Unilateral, aş fi fost poate un ateu naiv, un simplist 

negaţie. Cu cât mai poliedric, cu atât au avut loc pe unde să străbată experienţe concrete, 

puncte de vedere noi, interferenţe doctrinare, putinţa de comparaţii, lumina mai multă. 

Iar din toate, sinteza că neapărat credinţa trebuie să stea la temelia spiritului omului 

normal.“ 

(Vasile Voiculescu, Confesiunea unui scriitor şi medic,  

cuvântare rostită în faţa studenţilor de la Teologie, 1935) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 



APLICAŢII 

Studiul de caz (15’) – Fişa nr. 3 
 

„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.”  

(Johann Wolfgang Goethe) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 



Cuprinsul secvenței: 

1. Cultura ca mărturisire a credinţei; 

2. Promovarea credinţei prin intermediul culturii  
(15 minute); 

3. Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi 
promovare a credinţei în ora de Religie. 

 



Istoria naţională şi universală:  

=> numeroase personalităţi culturale şi istorice care au ţinut aprinsă 
flacăra credinţei creştin-ortodoxe şi au contribuit la cristalizarea 
tezaurului doctrinar al Ortodoxiei; 

=> numeroase personalităţi teologice au ridicat la rândul lor gândirea şi 
cultura pe culmile cele mai înalte → cultura = un vehicul pentru 
adevărurile de credinţă, dar şi un prilej de închegare a românilor ca 
popor şi de făurire a limbii române.  

„Nimic nu e bun, dacă nu are în el infinitatea, «partea lui Dumnezeu»”.  

Constantin Noica 

TEORIE 



 Slujitorii Bisericii au contribuit la făurirea şi răspândirea limbii 
româneşti → limba română s-a impus ca limbă oficială în cult → 
consolidarea unităţii naţionale şi de credinţă a românilor din toate 
provinciile istorice.  

 Prin osteneala lor, poporul a fost ridicat din ignoranţă, înţelegând cele 
ce se petreceau în biserici şi luând parte activ la slujbele bisericeşti. 

TEORIE 



Diaconul Coresi = „părintele limbii literare româneşti”; 

Sf. Ierarh Varlaam = primul monument de limbă românească; 

Biblia de la Bucureşti = expresie a unităţii româneşti; 

Sf. Ierarh Dosoftei = primul poet român cult; 

Sf. Ierarh Antim Ivireanul = limbă română expresivă şi valabilă azi; 

 

 

TEORIE 



Bartolomeu Anania = distins om de cultură şi statornic apărător al 
credinţei ortodoxe; 

Alexandru Mironescu = intelectual cu vocaţie enciclopedică; 

Vasile Voiculescu = „poetul cu chip de sfânt bizantin”; 

Nichifor Crainic = stâlp al culturii româneşti; 

Mircea Vulcănescu = spirit de savant, destin de martir; 

 

 

TEORIE 



APLICAŢII 

Lucru individual (15’) 

 

Alegeţi câte o personalitate din sfera culturii naţionale sau 

universale care constituie un bun exemplu pentru elevi în 

promovarea credinţei şi argumentaţi-vă alegerea.  

 

Propuneţi o strategie didactică prin care să valorificaţi la oră 

realitatea mărturisirii credinţei prin intermediul culturii.  



Cuprinsul secvenței: 

1. Cultura ca mărturisire a credinţei; 

2. Promovarea credinţei prin intermediul culturii  (15 
minute); 

3. Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi 
promovare a credinţei în ora de Religie (5 minute). 

 



Formarea caracterului uman = proces complex  

Educaţia religioasă → răspunde unei nevoi evidente a fiinţei 
umane 

→ pregătirea sistematică a persoanei din punct de vedere 
intelectual, moral, civic, fizic, estetic şi igienic, religios → 
complementaritatea şi continuitatea de ordin instructiv şi 
formativ, pe lângă nivelul informativ şi cel cultural. 

TEORIE 



„Ora de religie trebuie să fie o adevărată sărbătoarea a dialogului şi 

frăţietăţii, în care copilul să se simtă în elementul lui, să se poată 

deschide, să spună ce gândeşte, ce simte, ce-l frământă, să întrebe la 

rându-i, să aibă sentimentul comuniunii printr-o comunicare senină şi 

sinceră cu dascălul şi cu colegii săi. Este de mare importanţă crearea 

unei atmosfere de dialog, de conversaţie prietenească, în care profesorul 

de religie, cunoscând particularităţile psihologice ale vârstei, să se ştie 

transpune în rolul şi la mintea lor, prin întrebări bine gândite, pentru a 

le deschide gustul şi dragostea de cele sfinte, iar nu frica de notă, de 

memorizare a textelor, etc, vechile instrumente ale unui învăţământ 

dogmatic, rigid”. (Vasile Timiş) 

TEORIE 

→ afirmă valoarea harică a cunoaşterii religioase, superioară şi 

integratoare celei ştiinţifice (se îmbină cu vederea lui Dumnezeu). 
 

Cunoaşterea ştiinţifică + cunoaşterea religioasă = rezultatul unui demers 

personal de reflectare interioară a realităţii → amândouă conturează 

chipul legăturii dintre Dumnezeu (Care Se descoperă pe Sine) – şi om, care 

caută să Îl cunoască şi să intre în comuniune cu Creatorul său.  



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi (15’) 

Think – Pair - Share 

Lucrând individual, identificaţi un conţinut al 

învăţării din programa de nivel gimnazial şi liceal 

sau care poate fi pus în practică în orele la 

dispoziţia profesorului a cărui finalitate să fie 

evidenţierea rolul culturii în promovarea şi 

mărturisirea credinţei.  

Faceţi schimb de idei cu colegul, apoi concepeţi 

împreună o activitate didactică interdisciplinară şi 

descrieţi demersul educaţional. 



INTEGRAREA CULTURII CA FORMĂ DE MĂRTURISIRE A 
CREDINŢEI 

Libertatea personală → rolul cel mai important în procesul de edificare 
spirituală. 

Profesorul de Religie este chemat la folosirea anumitor mijloace în 
funcţie de natura obiectivelor educative.  

Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în 
ora de Religie este imperios necesară în perspectiva dobândirii unui 
caracter integru şi a întregirii câmpului informaţional pe o scară cât mai 
largă în formarea unei personalităţi culturale complexe. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S5 (faţă în faţă) 

Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare a 

credinţei 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Cultura ca mărturisire a credinţei; 

 Promovarea credinţei prin intermediul culturii; 

 Integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de Religie. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți analiza rolul culturii în mărturisirea şi promovarea credinţei; 

- Veți identifica oportunităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare 

a credinţei; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la dimensiunea culturală a credinţei; 

- Veţi valorifica predarea apologetică a culturii la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Cultură mărturisitoare, promovarea credinţei, predare apologetică; 
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Aplicaţie (15 minute) 

Necesar: coală flipchart, foi post-it, markere/pixuri 

Pe o foaie de flipchart este desenat un copac. Participanţii vor fi rugaţi să scrie pe câte o foaie de post-it câte un 

cuvânt/o expresie pe care îl(o) asociază cu termenul de cultură şi să lipească foaia pe crengile copacului, ca şi cum ar fi 

frunze. Aria de semnificaţii trebuie să fie cât mai extinsă. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S5 (faţă în faţă) 

Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare a 

credinţei 

Aplicaţie (30 minute) 

Metoda Studiului de caz 

Necesar: coli A4, coli flipchart, markere/pixuri 

Formatorul va împărţi cursanţii în grupe de câte trei-patru. Fiecare grupă va primi câte o fişă de lucru cu câte 

un text suport din opera unei personalităţi care a promovat credinţa prin opera sa. După lecturarea şi analiza textelor (5 

minute), fiecare grupă îşi va prezenta concluziile, susținând cu argumente modul în care autorul este un promotor al 

credinţei.  
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Fişa de lucru nr. 1 

„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.” 

 

(Marc Antoine Costa de Beauregard, pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Mică Dogmatică vorbită. Dialoguri la 

Cernica) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 
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Fişa de lucru nr. 2 

„Ceea ce pot afirma, sfârşind, este că pregătirea ştiinţifică, studiile 

medicale, cunoştinţele de filosofie şi tot câştigul meu în celelalte domenii de 

cultură, artă literară, în loc să mă depărteze, m-au apropiat de credinţă. Unilateral, aş 

fi fost poate un ateu naiv, un simplist negaţie. Cu cât mai poliedric, cu atât au avut 

loc pe unde să străbată experienţe concrete, puncte de vedere noi, interferenţe 

doctrinare, putinţa de comparaţii, lumina mai multă. Iar din toate, sinteza că 

neapărat credinţa trebuie să stea la temelia spiritului omului normal.“ 

 

(Vasile Voiculescu, Confesiunea unui scriitor şi medic, cuvântare rostită în 

faţa studenţilor de la Teologie, 1935) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 
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Fişa de lucru nr. 3 

 

„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.”  

(Johann Wolfgang Goethe) 

 

Subliniaţi o propoziţie frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema: 

2. Ideea principală: 

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

4. Reflecţii personale: 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S5 (faţă în faţă) 

Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare a 

credinţei 

Aplicaţie (15 de minute) 

Alegeţi câte o personalitate din sfera culturii naţionale sau universale care constituie un bun exemplu pentru 

elevi în promovarea credinţei şi argumentaţi-vă alegerea. Propuneţi o strategie didactică prin care să valorificaţi la oră 

realitatea mărturisirii credinţei prin intermediul culturii. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S5 (faţă în faţă) 

Modalităţi de integrare în predarea Religiei a culturii ca formă de mărturisire şi promovare a 

credinţei 

Aplicaţie (30 minute) 

Think – Pair – Share 

Necesar: coli A4, coli flipchart, markere/pixuri 

Lucrând individual, identificaţi un conţinut al învăţării din programa de nivel gimnazial şi liceal sau care poate 

fi pus în practică în orele la dispoziţia profesorului a cărui finalitate să fie evidenţierea rolul culturii în promovarea şi 

mărturisirea credinţei. Concepeţi o activitate didactică interdisciplinară şi descrieţi demersul educaţional. 
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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 „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 

 

 

 

P1 – FIF 2 – Desfasurator 

 

 

Ziua 2 

 

Partea 5 - T2.U2.S9 Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din 

perspectiva dialogului ştiinţă-religie (faţă în faţă) (30’ teorie, 60’ practică) 

 

Partea 6 - T2.U2.S10 Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei 

luminii, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie (faţă în faţă) (30’ teorie, 60’ 

practică) 

 

Partea 7 – T4.U1.S6 Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii 

martirice şi misionare a culturii (faţă în faţă) (30’ teorie, 90’ practică) 

 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 
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Noţiuni teoretice(5 minute) 

 

Introducere. Noţiunea de lumină (etimologie) 

O discuție despre cuvântul lumină evidențiază că acest cuvânt poate avea mai multe înțelesuri. Cuvântul 

„lumina” poate viza mai întâi un înțeles de natură fizică: „radiaţie de natură electromagnetică emisă de corpuri 

incandescente (cu sau fără flacără) sau luminiscente, care are capacitatea de a impresiona ochiul omenesc”
1
. Dacă ținem 

seama de acest înțeles, lumina se adresează deopotrivă ochiului și sensibilității artistice specifice vieții persoanei. 

Dicţionarul continuă printr-o serie de alte sensuri ale cuvântului„lumină”: „iluminarea produsă de o sursă de lumină, 

descoperire, iluminat artificial (ex. lumină electrică), sursă luminoasă, radiere a feţei, sclipire, punct luminos, pupilă, 

ochi (privire), lucruri dragi omului, principiu creator originar” etc. După cum se poate observa, lumina are numeroase 

sensuri în limba română. Aceasta denotă în mod evident locul important pe care îl joacă atât în spaţiul ştiinţelor exacte, 

cât şi în spaţiul literelor, al filosofiei și religiei cuvântul „lumină”. 

Potrivit fizicii, lumea în care trăim este plină de lumină: în Univers, fotonii, adică particulele care alcătuiesc 

lumina fizică, sunt de departe cea mai abundentă formă de existenţă a materiei cunoscute. Statistic, pentru fiecare atom 

de materie din Univers există un miliard de fotoni
2
. Plecând de aici, s-ar putea afirma, fără greşeală, că aceste fragmente 

minuscule de luminăse găsesc pretutindeni în Univers.  

Pe de altă parte, câtă vreme cunoaștem prin intermediul lumii, razele radiației luminoase fiind cele care ne 

dezvăluie lumea, se poate spune și faptul că lumina este „vehiculul” care îl ajută pe om să cunoască lumea 

înconjurătoare și chiar Universul fără să călătorească, pentru că lumina le face cunoscute pe ambele.
3
 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice(10 minute) 

Dumnezeu este lumină 

Una dintre cele mai surprinzătoare afirmații biblice care utilizează expresia luminii îi aparine Sfântului Apostol 

şi Evanghelist Ioan: Dumnezeu este lumină (I Ioan 1, 5). Fericitul Augustin vede în aceasta o afirmaţie care depăşește 

planul lucrurilor văzute.  

„Numai că şi soarele este lumină, şi luna este lumină, şi opaiţul este lumină. Trebuie să fie vorba de ceva  cu 

mult mai important decât acestea, cu mult mai de seamă, cu mult mai presus. Această lumină trebuie să fie întru totul 

                                           
1Noul dicţionar universal al limbii române, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2009, p. 852. 
2Trinh Xuan Thuan, Melodia Secretă. Şi omul a creat Universul, Editura XXI: Eonul Dogmatic, Bucureşti, p. 158. 
3 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Lumina şi luminile lumii, ziarul Lumina, 26 septembrie 2010. 
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deasupra tuturor, pe cât este Dumnezeu mai presus de creatura Sa, pe cât este întemeietorul mai presus de ce-a 

întemeiat, pe cât este înţelepciunea mai presus de ceea ce s-a făcut cu ajutorul ei.”
4
 

Pentru teologul Iustin Popovici
5
, expresia „Dumnezeu este lumină” joacă un rol important, întrucât lumina, 

fiind diametral opusă întunericului, poate evidenția unele valențe spirituale. „Nu este întuneric în Dumnezeu şi El nu 

este cuprins de întuneric.” Expresia este folosită pentru a sublinia opoziţia dintre întuneric şi lumină, dintre moarte şi 

viaţă, dintre diavol şi Dumnezeu. 

Constatarea Sfântului Evanghelist Ioan nu este altceva decât o continuare a mărturisirii pe care o întâlnim în 

Evanghelia sa. Este vorba despre afirmaţia „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12) şi „atât cât sunt în lume, Lumină a 

lumii sunt” (Ioan 9, 5). Expresia aceasta este interpretată în sânul Tradiţiei patristice în diferite modalităţi. Unii Părinţi 

(Sf. Ioan Gură de Aur) subliniază universalitatea lui Hristos, a Evangheliei Sale şi a mântuirii pe care El o aduce lumii. 

Nu a venit doar pentru cei din Galileia sau din Iudeea sau doar pentru Israel, ci şi pentru toate neamurile, din toate 

timpurile. Dacă Isaia se raportează la lumina ce străluceşte în Galileia neamurilor ca o prefigurarea a universalităţii 

hristice (Isaia 9, 1), dreptul Simeon vorbeşte în chip vădit despre aceasta: „lumină spre descoperirea neamurilor” (Luca 

2, 32). Alţi Părinţi ai Bisericii (Augustin, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Chiril al Alexandriei) vorbesc despre Hristos ca 

lumină în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu, al Părintelui Său, care este Lumină. Astfel El este Lumină prin natura Sa 

şi descoperă pe Tatăl ca Lumină. Hristos este Lumina lumii (Ioan 8, 12); despre El mărturisesc Scripturile (Ioan 5, 39), 

El este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14, 6), „în El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor” (Ioan 1, 4).  

„Dar care este, vă rog, această lumină?, se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur? Ea nu este sensibilă, ci este 

duhovnicească şi aceasta este care luminează sufletul.”
6
„Precum nu te poţi bucura bine de lumina soarelui, scrie el, dacă 

nu sunt deschişi ochii, la fel, nu se participă în mod deplin la această lumină minunată, dacă nu se deschid ochii 

sufletului, şi dacă nu sunt puşi în stare s-o primească şi s-o vadă din toate părţile. Dar cum se poate? Curăţindu-se de 

toate păcatele sale.” 
7
 

Dacă Fiul îl luminează pe tot omul venind în lumea aceasta, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur în altă parte, cum 

sunt dar atâţia oameni care nu sunt luminaţi? Căci nu toţi cred în Iisus Hristos, nu toţi îi dau Lui închinarea care I se 

cuvine. Cum luminează El deci pe tot omul? El îl iluminează pe atât cât este în el. Dar dacă unii îşi închid în plină 

amiază ochii sufletului lor, pentru a nu primi razele acestei lumini, şi rămân în întuneric, nu trebuie să ne legăm de 

natura luminii, ci de răutatea celor ce se lipsesc în mod voit de acest dar; căci harul este răspândit în toţi: el nu-l 

respinge nici pe evreu, nici pe păgân, nici pe barbar, nici pe scit, nici pe liber, nici pe sclav (Coloseni 3,2), nici pe om, 

nici pe femeie, nici pe bătrân, nici pe tânăr, ci el îi primeşte pe toţi în mod egal, şi îi cheamă pe toţi fără deosebire. 

Pentru aceasta cei ce vor să profite de un aşa de mare bine nu trebuie să-şi impute orbirea lor decât loruşi; poarta este 

deschisă întregii lumi, nimănui nu-i închide intrarea; dacă deci unii se hotărăsc să rămână afară, ei numai prin propria 

lor greşeală pier.”
8
 

 

                                           
4 Augustin, Despre iubirea absolută. Comentariu la prima epistolă a lui Ioan, trad. Roxana Matei, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 43. 
5 Arhim. Iustin Popovici, Epistolele Sfântului Ioan Teologul, Ed. Bizantină, București, 1998, p. 13-14. 
6 Comentar la Evanghelia de la Ioan, Omilia V, 3, traducere, introducere şi note de Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, în colecţia „Părinţi şi 

Scriitori Bisericeşti”, vol. 41, EIBMBOR, Bucureşti. p. 31. 
7 Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia V, 4, p. 32. 
8 Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia VIII, 1, p. 40. 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 4/6 
 

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 

Noţiuni teoretice(5 minute) 

Lumina lui Hristos luminează tuturor 

Din perspectivă teologică este deosebit de semnificativ faptul că lumea în care trăim se dezvăluie ca lume a 

luminilor. Potrivit textului revelat al Vechiului Testament, la începuturile Creaţiei „Dumnezeu a zis să fie lumină!” 

(Facerea 1, 3). Lumina a fost adusă la existenţă înaintea luminătorilor, indicând, aşa cum înţelege părintele Dumitru 

Stăniloae, că întreaga Creaţie ce a urmat are în constituţia ei lumina primordială, din care au fost făcute toate. Aici se 

întrevede că înţelesurile luminii merg mai departe. Lumina fizică este constitutivă lumii pentru că „întru El au fost 

făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie 

stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El” (Coloseni 1, 16). Creaţia este făcută de Dumnezeu întru Hristos şi pentru 

Cel Care a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12). 

De aceea, înţelesul tuturor acestor lumini ascunse în lume se poate cuprinde abia în lumina credinţei. Părintele 

Dumitru Stăniloae scrie că prin lumina lumii fizice, omul poate vedea că „toate lucrurile au o raţionalitate potrivită cu el 

şi că el le poate pune pe acestea în lucrare, în slujba nevoilor lui”. Totuşi, continuă el, dacă omul rămâne doar la „simpla 

cunoştinţă a lucrurilor şi la adaptarea raţionalităţii trebuinţelor sale trupeşti, încă nu înţelege în mod deplin rostul lor, 

lumina lor”. Doar cu ajutorul luminii necreate, harul venit de la Creatorul lumii, „raţiunea sau lumina sesizantă” a 

omului şi raţiunile naturii materiale, sesizate de om ca lumini (înţelesuri destinate minţii), sunt deplin luminate, şi 

întâlnirea lor tainică este legată de un sens mai înalt. 

 

 

 Noţiuni teoretice(10 minute) 

Omul purtător de lumină 

 

Relaţia omului cu Dumnezeu-Lumină îl face pe om părtaş luminii celei dumnezeieşti. Această părtăşie se poate 

face în mod concret, fizic. În acest caz, trupul omului devine purtător de lumină, ca cel ce are lumina nu prin sine 

însuşi, ci prin vederea în preajma luminii dumnezeieşti. Moise este cel despre care textul scripturistic afirmă că s-a făcut 

părtaş acestei lumini încă din timpul vieţii.  

Relaţia strânsă dintre Dumnezeu şi om, dintre Yhwh şi Moise răzbate şi din strălucirea feţii profetului (Ieşire 

34, 29-35). Aceasta pare a reprezenta răspunsul dat la dorinţa profetului de a vedea slava lui Dumnezeu (Ieşire 33, 18-

23). Cel care vorbea cu Dumnezeu faţă către faţă doreşte mai mult. Atunci Domnul îi refuză cererea, „căci omul nu 

poate să vadă faţa lui Dumnezeu şi să fie viu” (Ieşirea 33, 20). Totuşi Moise nu renunţă la această dorinţă a sa şi-L caută 

în continuare pe Dumnezeu. Sf. Grigorie de Nyssa descrie această permanentă sete de Dumnezeu a lui Moise: „urcând 

mereu, nu se opreşte niciodată din urcuş, nici nu-şi pune vreun hotar sieşi în mişcare spre înălţime, ci, odată ce a pus 

piciorul pe scara care se sprijină pe Dumnezeu, păşeşte pururi spre treapta de deasupra şi nu încetează niciodată să se 
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înalţe, prin aceea că mereu descoperă ceva deasupra treptei atinse în urcuşul spre înălţime…Vede strălucirea luminii... 

Străluceşte de slavă”
9
.  

Dorinţa continuă de a cunoaşte pe Yhwh, însoţită cu postul şi cu rugăciunea (Ieşirea 34, 28) oferă lui Moise 

răspunsul la căutarea şi întrebarea sa. Sf. Ap. Pavel afirmă că strălucirea feţei lui Moise era trecătoare (II Corinteni 3, 

7), iar afirmaţia sa îşi găseşte punctul de sprijin în vremelnicia şederii omului în preajma lui Dumnezeu. Moise rămâne 

însă omul care s-a făcut părtaş luminii dumnezeieşti încă din timpul vieţii, o dovadă a căutării mistice a pustnicilor 

creştini de mai târziu. Concluzia vieţii lui Moise o trage cartea lui Isus Sirah, care afirmă de spre el că era „iubit de 

Dumnezeu” şi că l-a făcut în slavă asemenea sfinţilor (45, 1-2).  

Un alt mod prin care omul se poate face purtător de lumină este cel al cunoaşterii pe care o primeşte şi mai 

apoi o răspândeşte în mijlocul oamenilor. Din moment ce Fiul Îl cunoaşte pe Tatăl, la fel şi cel care rămâne în lumina 

lui Hristos, în lumina Duhului Fiului cunoaşte pe Tatăl, deoarece „cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, 

decât Duhul lui Dumnezeu” (I Corinteni 2, 11). 

Însă Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, şi prin ei în întreaga Biserică, până astăzi, face din creştinii 

botezaţi persoane care pot răspândi în lume, prin viaţa lor, lumină. Este semnificativ de menţionat aici că, în slujba 

Sfântului Botez, preotul şi Biserica se roagă ca primitorul Tainei „să se arate fiu al luminii şi moştenitor al veşnicelor 

bunătăţi”, iar mai apoi, după primirea Tainei Mirungerii, i se spune, „Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, 

spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, iar apoi, „botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, 

sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 

Mai cuprinzător, prin Sfintele Taine, omul duhovnicesc vede lumea întreagă şi lucrurile din ea ca mijloace de 

unire cu Dumnezeu, iar lumea este receptată şi înţeleasă ca „un dar şi un sacrament al iubirii divine”. Mai mult, omul 

poate răspândi lumină din lumina primită prin Sfintele Taine. Viaţa spirituală arată că Universul întreg, istoria şi 

întreaga lume pot primi, pot fi luminate de o altă lumină şi că oamenii nu sunt doar fiinţe sensibile care receptează 

lumina fizică a lumii şi conştiinţe înzestrate cu raţiune care pot sesiza în lumea lucrurilor sensibile luminile unor 

înţelesuri inteligibile. Purtând în ei pe Hristos, vieţuind în comuniune cu Cel ce este Lumina Lumii şi Viaţa ei, şi 

mărturisind în lume despre El, oamenii ajung să trăiască o viaţă luminoasă într-o lume a luminilor sensibile şi 

inteligibile străluminate de har.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea creştină, trad. Pr. prof. Ion Buga, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 

Bucureşti, 1995, pp. 154-155. 
10 Diac.dr. Adrian Sorin Mihalache, Viaţă luminoasă în lumea luminilor, ziarul Lumina, 24 iulie 2011. 
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Material prelucrat de  
Daniela Livadaru 



 
Lumina: temă valorificabilă în predarea 

Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-
religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

P1 T2 

U1 S9 

Material realizat de  

Daniela Livadaru 

Solicitat rambursare FSE-

POSDRU/157/1.3/S/134267 



Cuprinsul secvenței: 

1. Noţiunea de lumină (etimologie) 

2. Dumnezeu este lumină 

3. Lumina lui Hristos luminează tuturor 

4. Omul, purtător de lumină 



Cuprinsul secvenței: 

1. Noţiunea de lumină (etimologie) 

2. Dumnezeu este lumină 

3. Lumina lui Hristos luminează tuturor 

4. Omul, purtător de lumină 



LUMINA 

• radiaţie de natură electromagnetică emisă de corpuri 
incandescente (cu sau fără flacără) sau luminiscente. 

• Alte sensuri: iluminare, descoperire, iluminat artificial, radiere...  

• Un Univers plin de lumină: pentru fiecare atom de materie din 
Univers există un miliard de fotoni  

• Cunoaşterea lumii este posibilă prin lumină - „vehiculul” care îl 
ajută pe om să cunoască lumea înconjurătoare şi chiar Universul 

• Viaţa este strâns legată de lumină.  



APLICAŢII 

A face lumină (Pilda samarineanului milostiv); 

 

A creşte în lumină (Pilda vameşului şi a fariseului; Pilda 

celor 10 fecioare; Pilda samarineanului milostiv); 

 

A se (re)aşeza în lumină (Pilda bogatului nemilostiv şi 

a săracului Lazăr; Pilda celor 10 fecioare; Pilda fiului 

risipitor); 

 

A aştepta lumina (Pilda celor 10 fecioare). 

Aplicaţie (15’) 
 

Selectaţi o metodă didactică activ-participativă pentru a valorifica în predarea 

parabolelor biblice, la gimnaziu, tema Luminii cu următoarele sensuri: 



Cuprinsul secvenței: 

1. Noţiunea de lumină (etimologie) 

2. Dumnezeu este lumină 

3. Lumina lui Hristos luminează tuturor 

4. Omul, purtător de lumină 



 Dumnezeu este lumină (I Ioan 1, 5) 

 Eu sunt Lumina lumii (Ioan 8, 12) 

 în El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor (Ioan 1, 4) 
 

 

 „Precum nu te poţi bucura bine de lumina 
soarelui,  dacă nu sunt deschişi ochii, la fel, nu 
se participă în mod deplin la această lumină 
minunată, dacă nu se deschid ochii sufletului, şi 
dacă nu sunt puşi în stare s-o primească şi s-o 
vadă din toate părţile. Dar cum se poate? 
Curăţindu-se de toate păcatele sale.”   

                                              (Sf. Ioan Gură de Aur) 

TEORIE 



APLICAŢII 

Aplicaţii practice (15 min) 

 

 Realizaţi o secvenţă didactică pentru 

conţinutul referitor la Vinerea Mare, la clasa a X-

a, în care să propuneţi elevilor o activitate de 

evidenţiere a contrastului dintre absenţa Luminii 

(Hristos răstignit, cerul întunecat etc.) şi aşezarea 

tâlharului pocăit în Lumină. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Noţiunea de lumină (etimologie) 

2. Dumnezeu este lumină 

3. Lumina lui Hristos luminează tuturor 

4. Omul, purtător de lumină 



Lumina a fost adusă la existenţă înaintea luminătorilor, 
indicând, aşa cum înţelege părintele Dumitru Stăniloae, că 
întreaga Creaţie ce a urmat are în constituţia ei lumina 
primordială, din care au fost făcute toate.  

 

Lumina fizică este constitutivă lumii pentru că „întru El au fost 
făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi 
cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie 
stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El” (Coloseni 1, 16). 

 

Creaţia este făcută de Dumnezeu întru Hristos şi pentru Cel 
Care a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12). 

.  

TEORIE 



…prin lumina lumii fizice, omul poate vedea că „toate lucrurile 
au o raţionalitate potrivită cu el şi că el le poate pune pe acestea 
în lucrare, în slujba nevoilor lui”. Totuşi, dacă omul rămâne doar 
la „simpla cunoştinţă a lucrurilor şi la adaptarea raţionalităţii 
trebuinţelor sale trupeşti, încă nu înţelege în mod deplin rostul 
lor, lumina lor”.  

Doar cu ajutorul luminii necreate, harul venit de la Creatorul 
lumii, „raţiunea sau lumina sesizantă” a omului şi raţiunile 
naturii materiale, sesizate de om ca lumini (înţelesuri destinate 
minţii), sunt deplin luminate, şi întâlnirea lor tainică este legată 
de un sens mai înalt. 

(Dumitru Stăniloae) 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu (15’) 

1. La unitatea de conţinut Sfinţirea timpului (Despre sărbători – 

împărţirea şi importanţa lor; Duminica – sărbătoarea săptămânală a 

creştinilor; Sărbătorile împărăteşti), identificaţi modalităţi de abordare a 

relaţiilor existente între sărbătorile creştine şi Hristos - Lumina 

lumii. 

 

2. La temele Creştinul acasă şi în biserică, Creştinul în şcoală şi în societate, 

la clasa a V-a, construiţi 2 itemi de evaluare pentru a evidenţia 

misiunea creştinului de a fi lumină pentru semeni după modelul 

Domnului Hristos. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Noţiunea de lumină (etimologie) 

2. Dumnezeu este lumină 

3. Lumina lui Hristos luminează tuturor 

4. Omul, purtător de lumină 



Relaţia omului cu Dumnezeu-Lumină îl face pe om părtaş 
luminii celei dumnezeieşti.  

• Moise şi vederea lui Dumnezeu 

• Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, şi prin ei în întreaga 
Biserică, până astăzi, face din creştinii botezaţi persoane care 
pot răspândi în lume, prin viaţa lor, lumină. 

• „…să se arate fiu al luminii şi moştenitor al veşnicelor 
bunătăţi”, „Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, 
spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh”,…„botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfinţitu-
te-ai, spălatu-te-ai în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh” (Slujba Sfântului Botez şi a Mirungerii) 

TEORIE 



APLICAŢII 

 

Exerciţiu individual (15’) 
 

 

1. Descrieţi modalitatea prin care omul poate deveni 

purtător de lumină. Puteţi aplica această expresie şi 

prin raportare la spaţiul profan, la oamenii de 

cultură sau de ştiinţă care sunt la rândul lor purtători 

de lumină.  

2. Concepeţi 2 activităţi la unitățile de conţinut Biserica 

în primele veacuri creştine (clasa a VI-a) şi Învăţătura de 

credinţă (clasa a IX-a), pentru a sublinia rolul 

martirilor/sfinţilor – propovăduitori/mărturisitori ai 

Luminii, aşezaţi în lumină.  



Temă de reflecţie: Voi sunteţi lumina lumii 

Un misionar renumit din Germania, pe nume Keller, a fost invitat într-un oraş din America 
pentru a vorbi locuitorilor săi. Acceptând invitaţia, merse şi a fost primit călduros de o 
mulţime mare de credincioşi care-l conduseră la un stadion unde îl mai aşteptau alte zeci de 
mii de persoane. 

După ce a fost prezentat de gazdă, preotul Keller luă cuvântul. La un moment dat ceru să se 
stingă toate luminile, deoarece întâlnirea avea loc în nocturnă. Se făcu întuneric beznă şi 
misionarul întrebă: Mă vedeţi unde mă aflu? Lumea răspunse că nu. Misionarul continuă: Acum 
voi aprinde un băţ de chibrit. Vedeţi cu toţii luminiţa? Cu toţii răspunseră că da. Misionarul spuse: 
Vedeţi, aşa cum fiecare dintre voi vede această luminiţă, tot aşa orice faptă bună, oricât ar fi ea de mică, este 
văzută de toţi cei din jur. Misionarul mai întrebă: Aveţi chibrituri la voi? Dacă da, atunci aprindeţi câte 
un băţ. Cu toţii urmară sfatul misionarului şi se făcu o lumină aşa de mare, încât întunericul a 
fost înghiţit. Misionarul adăugă: Cu cât mai mulţi săvârşesc fapte bune, oricât ar fi ele de mici, cu atât 
lumea se schimbă în lumină, se schimbă în bine. 

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde şi povestioare, Editura Presa Bună, Iaşi, 1999, pp. 104-105) 



• Universul întreg, istoria şi întreaga lume pot primi, pot fi luminate de 
o altă lumină  

• Oamenii nu sunt doar fiinţe sensibile care receptează lumina fizică a 
lumii, ei sunt şi conştiinţe înzestrate cu raţiune care pot sesiza în 
lumea lucrurilor sensibile luminile unor înţelesuri inteligibile. 

• Purtând în ei pe Hristos, vieţuind în comuniune cu Cel ce este 
Lumina Lumii şi Viaţa ei, şi mărturisind în lume despre El, oamenii 
ajung să trăiască o viaţă luminoasă într-o lume a luminilor 
sensibile şi inteligibile străluminate de har. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 
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 Aplicaţii practice (15 min) 

Selectați o metodă didactică activ-participativă pentru a valorifica în predarea parabolelor 

biblice, la gimnaziu, tema Luminii cu următoarele sensuri: 

1. A face lumină (Pilda samarineanului milostiv); 

2. A crește în lumină (Pilda vameșului și a fariseului; Pilda celor 10 fecioare; Pilda 

samarineanului milostiv); 

3. A se (re)așeza în lumină (Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr; Pilda celor 10 

fecioare; Pilda fiului risipitor); 

4. A aștepta lumina (Pilda celor 10 fecioare). 

 

 

 

 Aplicaţii practice (15 min) 

Realizați o secvență didactică pentru conținutul referitor la Vinerea Mare, la clasa a X-a, în 

care să propuneți elevilor o activitate de evidențiere a contrastului dintre absența Luminii (Hristos 

răstignit, cerul întunecat etc.) și așezarea tâlharului pocăit în Lumină. 

 

 

 

Aplicaţii practice (15 min) 

1. La unitatea de conținut Sfințirea timpului (Despre sărbători – împărțirea și importanța 

lor; Duminica – sărbătoarea săptămânală acreștinilor; Sărbătorile împărătești), 

identificați modalități de abordare a relațiilor existente între sărbătorile creștine și 

Hristos - Lumina lumii. 

  

 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 3/3 
 

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 

2. La temele Creștinul acasă și în biserică, Creștinul în școală și în societate, la clasa a V-

a, construiți 2 itemi de evaluare pentru a evidenția misiunea creștinului de a fi lumină 

pentru semeni după modelul Domnului Hristos. 

 

Aplicaţii practice (15 min) 

1. Descrieţi modalitatea prin care omul poate deveni purtător de lumină. Puteţi aplica 

această expresie şi prin raportare la spaţiul profan, la oamenii de cultură sau de ştiinţă 

care sunt la rândul lor purtători de lumină.  

2. Concepeți 2 activități la unitățile de conținut Biserica în primele veacuri creștine (clasa a 

VI-a) și Învățătura de credință (clasa a IX-a), pentru a sublinia rolul martirilor/sfinților – 

propovăduitori/mărturisitori ai Luminii, așezați în Lumină.  

 

Temă de reflecție: Voi sunteți lumina lumii 

Un misionar renumit din Germania, pe nume Keller, a fost invitat într-un oraș din America 

pentru a vorbi locuitorilor săi. Acceptând invitația, merse și a fost primit călduros de o mulțime 

mare de credincioși care-l conduseră la un stadion unde îl mai așteptau alte zeci de mii de persoane.  

După ce a fost prezentat de gazdă, preotul Keller luă cuvântul. La un moment dat ceru să se 

stingă toate luminile, deoarece întâlnirea avea loc în nocturnă. Se făcu întuneric beznă și misionarul 

întrebă: Mă vedeți unde mă aflu? Lumea răspunse că nu. Misionarul continuă: Acum voi aprinde un 

băț de chibrit. Vedeți cu toții luminița? Cu toții răspunseră că da. Misionarul spuse: Vedeți, așa cum 

fiecare dintre voi vede această luminiță, tot așa orice faptă bună, oricât ar fi ea de mică, este 

văzută de toți cei din jur. Misionarul mai întrebă: Aveți chibrituri la voi? Dacă da, atunci aprindeți 

câte un băț. Cu toții urmară sfatul misionarului și se făcu o lumină așa de mare, încât întunericul a 

fost înghițit. Misionarul adăugă: Cu cât mai mulți săvârșesc fapte bune, oricât ar fi ele de mici, cu 

atât lumea se schimbă în lumină, se schimbă în bine.  

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999, 

pp. 104-105) 



 

 

 

 

 

 

P1-FIF2-Ziua 2 – (T2_U2_S9) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 
 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 
 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu;  

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 
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APLICAȚII 

 

Aplicația nr. 1 – text argumentativ (20 min.) 

    Pornind de la citatul scripturistic, ”Eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează Mie, nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8,12), alcătuiți un text argumentativ de 20-25 de rânduri,  

în care să subliniați importanța luminii dumnezeiești în viața creștină, în vederea mântuirii. 

În realizarea textului vei avea în vedere: 

-propunerea unui titlu sugestiv; 

-utilizarea unei structuri adecvate acestui tip de text; 

-respectarea limitelor de spațiu indicate. 

 

Aplicația nr. 2- (20 minute)- Povestea luminii – (Obs. Se poate aplica la clasa a VII-a, la tema: 

”Crearea lumii văzute”) 

Formatorul așează cursanții în cerc, apoi solicită unuia dintre ei să formuleze o propoziție sau o 

frază referitoare la lumină. (Ex: Lumina a fost creată de către Dumnezeu). În continuare restul 

participanților dezvoltă povestea luminii, folosind atât cunoștințe de religie cât și de fizică. Povestea 

se încheie abia atunci când va avea incluse toate informațiile deținute de către elevi. Cei care doresc 

pot să întervină de mai multe ori dezvoltând astfel povestea. 

 

 

 

 

 

Filip Daniela            

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/3 
 

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 

 

 

 

 

 

Introducere. Noţiunea de lumină (etimologie) 

 

 Aplicaţii practice (15 min) 

Alegeți un conținut din Programa de Religie și identificați modalități de predare interdisciplinară a temei 

Luminii arătând importanța ei pentru: 

- A aduce viața; 

- A întreține viața; 

- A dezvolta viața; 

- A restaura viața. 

 

 

Dumnezeu este lumină 

 

Aplicaţii practice (15 min) 

Realizați o secvență didactică pentru conținutul referitor la Vinerea Mare, la clasa a X-a, în care să propuneți 

elevilor o activitate de evidențiere a contrastului dintre absența Luminii (Hristos răstignit, cerul întunecat etc.) și 

așezarea tâlharului pocăit în Lumină. 

 Aplicaţii practice (10 min) 

Cum explicați elevilor episodul însoțirii lui Luca și Cleopa, în drumul lor spre Emaus, de către Domnul 

Hristos, nevederea/nerecunoașterea Lui inițială și identificarea Sa finală, folosindu-vă de textul: Și, când  a stat 

împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat și, frângând, le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și L-au 

cunoscut; și El S-a făcut nevăzut de ei. Și au zis unul către altul: Oare nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea 

pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? (Luca 24, 30-32). 

 

Lumina lui Hristos luminează tuturor 
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Aplicaţii practice (10 min) 

 La temele Creștinul acasă și în biserică, Creștinul în școală și în societate, la clasa a V-a, construiți 2 itemi de 

evaluare pentru a evidenția misiunea creștinului de a fi lumină pentru semeni după modelul Domnului Hristos. 

 

Omul, purtător de lumină 

Aplicaţii practice (10 min) 

Citiți cu atenție povestea de mai jos și identificați modalități de valorificare a ei la ora de religie: 

 

Voi sunteți lumina lumii 

Un misionar renumit din Germania, pe nume Keller, a fost invitat într-un oraș din America pentru a vorbi 

locuitorilor săi. Acceptând invitația, merse și a fost primit călduros de o mulțime mare de credincioși care-l conduseră la 

un stadion unde îl mai așteptau alte zeci de mii de persoane. 

După ce a fost prezentat de gazdă, preotul Keller luă cuvântul. La un moment dat ceru să se stingă toate 

luminile, deoarece întâlnirea avea loc în nocturnă. Se făcu întuneric beznă și misionarul întrebă: Mă vedeți unde mă 

aflu? Lumea răspunse că nu. Misionarul continuă: Acum voi aprinde un băț de chibrit. Vedeți cu toții luminița? Cu toții 

răspunseră că da. Misionarul spuse: Vedeți, așa cum fiecare dintre voi vede această luminiță, tot așa orice faptă bună, 

oricât ar fi ea de mică, este văzută de toți cei din jur. Misionarul mai întrebă: Aveți chibrituri la voi? Dacă da, atunci 

aprindeți câte un băț. Cu toții urmară sfatul misionarului și se făcu o lumină așa de mare, încât întunericul a fost 

înghițit. Misionarul adăugă: Cu cât mai mulți săvârșesc fapte bune, oricât ar fi ele de mici, cu atât lumea se schimbă în 

lumină, se schimbă în bine. 

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999, pp. 104-105) 

 

           Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 
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Introducere. Noţiunea de lumină (etimologie) 

 

 Aplicaţii practice (15 min) 

Selectați o metodă didactică activ-participativă pentru a valorifica în predarea parabolelor 

biblice, la gimnaziu, tema Luminii cu următoarele sensuri: 

1. A face lumină (Pilda samarineanului milostiv); 

2. A crește în lumină (Pilda vameșului și a fariseului; Pilda celor 10 fecioare; Pilda 

samarineanului milostiv); 

3. A se (re)așeza în lumină (Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr; Pilda celor 10 

fecioare; Pilda fiului risipitor); 

4. A aștepta lumina (Pilda celor 10 fecioare). 

 

Dumnezeu este lumină 

 

 Aplicaţii practice (15 min) 

Formulați 2 competențe didactice derivate la conținuturile de mai jos pentru a arăta legătura 

dintre lumina lumânării și lumina sufletelor celor adormiți: 

Credința în Înviere și viața veșnică, clasa a XII-a; 

Rugăciunile pentru cei adormiți în Domnul, clasa a XII-a; 

Învierea morților. Cer nou și pământ nou, clasa a XII-a. 

 

 

Aplicaţii practice (10 min) 

La conținutul didactic Postul (clasa a VI-a) sau Asceza creștină (clasa a XII-a), identificați 

posibilități de predare interdisciplinară pentru a evidenția creșterea omului în lumină, hrănindu-se și 

cu lumină (prin cele vegetale, datorită procesului de fotosinteză). 
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Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 

Aplicaţii practice (10 min) 

La unitatea de conținut Sfințirea timpului (Despre sărbători – împărțirea și importanța lor; 

Duminica – sărbătoarea săptămânală acreștinilor; Sărbătorile împărătești), identificați modalități 

de abordare a relațiilor existente între sărbătorile creștine și Hristos - Lumina lumii. 

  

 

Omul, purtător de lumină 

Aplicaţii practice (10 min) 

Concepeți 2 itemi de evaluare la unitățile de conținut Biserica în primele veacuri creștine 

(clasa a VI-a) și Învățătura de credință (clasa a IX-a), pentru a sublinia rolul martirilor/sfinților – 

propovăduitori/mărturisitori ai Luminii, așezați în lumină. 

 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S9 (faţă în faţă) 

Lumina: temă valorificabilă în predarea Religiei, din perspectiva dialogului ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Noţiunea de lumină (etimologie) 

 Dumnezeu este lumină 

 Lumina lui Hristos luminează tuturor 

 Omul, purtător de lumină 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi explica rolul şi semnificaţia luminii; 

 Veţi sprijini elevii în înţelegerea locului pe care îl are lumina în viaţa interioară; 

 Veţi facilita conştientizarea din partea elevilor a importanţei luminii ca manifestare a comuniunii cu 

Dumnezeu; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, Dumnezeu, sfinţenie, cunoaştere; 
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Aplicații practice (60 min) 

 

Cursații pot fi împărțiți pe grupe de câte două-trei persoane. Li se va pune la dispoziție câte un exemplar din Sfânta 

Scriptură sau vor fi îndemnați din timp să aibă la ei Biblia. Fiecare grupă va trebui să identifice câte 10 pasaje 

scipturistice în care termenul de ”lumină” se referă la Dumnezeu, la propria luminare sau la lumina cunoștinței. Fiecare 

va desemna câte un reprezentant care va explica textul și va face legătura între textele alese. Se poate discuta mai apoi 

pe modul de înțelegere. Celelalte grupe pot adăuga dacă doresc ceva diferit decât lucrurilor spuse anterior.  

Avantajul unei astfel de aplicații este acela că elevii vor fi îndemnați să folosească o Biblie și vor deprinde îndemânare 

în utilizarea ei.  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 

multiple”; 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii; 

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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din perspectivă 

interdisciplinară; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 

 

 

Solicitat rambursare FSE-
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Ce deschideri 

interdisciplinare îmi 

facilitează tipul meu 

predominant de inteligenţă? 

Dar al elevilor? 

Noţiuni teoretice(5 minute) 
 

Introducere 

În unitatea de conţinut Creştinismul şi provocările lumii contemporane (clasa a XII-a) este inclusă şi tema 

Dialogul între ştiinţă şi Religie, unitate ce este recomandabil să fie abordată interdisciplinar, astfel încât elevii de clasa a 

XII-a să conştientizeze necesitatea abordării dialogului între ştiinţă şi religie în societatea contemporană. În vederea 

conturării unei viziuni de ansamblu, profesorul de Religie este 

chemat să transmită conţinuturile specifice acestei teme împreună 

cu profesorii de Biologie, Fizică, Chimie, Filosofie, Literatură 

română. 

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. 

 

 

 Noţiuni teoretice(15 minute) 

 

Valorificarea temei lumii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 

multiple” 

 

Exerciţiu model: În cadrul unităţii de conţinut Dialogul între ştiinţă şi Religie (clasa a XII-a), profesorul de 

Religie poate propune abordarea interdisciplinară a temei Dimensiunea spirituală şi ştiinţifică a temei luminii, invitând 

la activitate profesorii de Biologie, Fizică, Chimie, Filosofie, Literatură română. Timpul necesar realizării activităţii este 

de 50 de minute, însă întrucât tema este foarte generoasă, acesta poate creşte până la 90 de minute. 

 

Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior,referitoare la referatul biblic despre crearea lumii: „Să fie lumină!”, 

se poate face prin intermediul brainstorming-ului sau problematizării: Cum putem decripta simbolistica luminii din 

referatul biblic despre creaţie? Ce sensuri (fizic, spiritual etc.) putem asocia luminii? 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. Sarcinile de lucru vor valorifica tipul de inteligenţă predominant al elevilor (verbal-lingvistică, de 

comunicare interpersonală şi personală, vizual-spaţială, logico-matematică, analitico-sintetică etc.) în cadrul grupului 

din care fac parte. În plus, elevii vor avea posibilitatea să îşi exprime argumentat punctul de vedere asupra subiectului 

propus, conform sarcinii trasate. 

Sarcini de lucru: 
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Atelierul 1: Artiştii: Realizaţi un desen în care să surprindeţi sensuri simbolice ale luminii. (inteligenţa vizuală-

spaţială). 

Atelierul 2: Literaţii: Compuneţi un eseu în care să reliefaţi diferite sensuri ale ideii de lumină (inteligenţa 

verbală-lingvistică). 

Atelierul 3: Filosofii: Lecturaţi textele filosofice şi punctaţi modul în care sunt anticipate sensuri creştine 

despre ideea de lumină(inteligenţă analitico-sintetică). (Textele suport privind hermeneutica ideii de lumină pot fi 

selectate dinlucrareaCosmologia creştină şi teoriile fizicii moderne, autor pr. Lucian Răzvan Petcu, pp.53-56). 

Atelierul 4: Creştinii: Găsiţi sensurile spirituale ale ideii de lumină, argumentându-le cu texte scripturistice. 

Subliniaţi importanţa luminii în viaţa creştină (inteligenţă interpersonală şi personală). 

Atelierul 5: Savanţii: Aduceţi argumente ştiinţifice în ceea ce priveşte complexitatea fenomenului lumină 

raportându-vă la cunoştinţele de fizică, chimie sau biologie (inteligenţă logico-matematică). 

 

Fiecare echipă va primi câte o fişă de lucru, pentru rezolvarea sarcinilor, iar activitatea va fi supravegheată de 

un juriu format din doi-trei elevi. 

 

Membrii juriului vor aprecia produsele realizate şi vor puncta principalele aspecte grefate în jurul temei luminii 

sau problemele ivite în rezolvarea sarcinilor primite. Profesorii invitaţi vor interveni în momentul în care grupa aferentă 

disciplinei predate îşi va prezenta rezultatele, completând, dacă este cazul, sau verificând corectitudinea informaţiilor 

vehiculate. Pentru a sublinia necesitatea înţelegerii sensurilor ştiinţifice, dar şi spirituale a unor elemente (aici intră şi 

ideea de lumină), se va recurge la problematizare:Ce beneficii credeţi că poate aduce umanităţii dezvoltarea unui dialog 

deschis între ştiinţă şi religie? Ce valenţe adaugă abordarea interdisciplinară conceptului de lumină? 

 

 

Noţiuni teoretice(10 minute) 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

Există numeroase metode şi strategii didactice care valorifică excelent tema Luminii în cadrul predării 

interdisciplinare. Aceste metode şi strategii au rolul de a implica elevii în activitatea didactică, de a stimula gândirea 

critică, de a forma o atitudine activă faţă de procesul învăţării, fundamentată pe curiozitatea intrinsecă de a cunoaşte, 

dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a construi, a explora şi a descoperi, de a crea, de a le dezvolta 

competenţe de comunicare personală şi interpersonală. 

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” (Opriş, 2006, 44). Această metodă contribuie la 

formarea capacităţii elevilor de a restructura şi adapta un conţinut, pe baza informaţiilor noi obţinute de la colegi. 

În primă fază, elevii trebuie bine organizaţi, explicându-li-se foarte clar metoda. Ei vor fi grupaţi câte şase, 

fiind aşezaţi câte doi în bancă. Trei bănci alcătuiesc un grup de lucru. Fiecărui grup de lucru i se distribuie trei texte 

suport (câte unul la fiecare bancă), pentru trei domenii diferite de cunoaştere: religie, ştiinţă, filosofie, de 
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exemplu.Elevii vor citi în perechi materialul, timp de 5 minute, rezolvând sarcinile pe fişa de lucru, pentru a putea 

transmite ulterior informaţia colegilor lor din grup. După expirarea timpului are loc prima rotaţie. Elevii din partea 

stângă rămân întotdeauna aşezaţi, iar cei din dreapta pleacă la celelate 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.Revenind la locul lor iniţial, după al treilea 

schimb, 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. Pentru a uşura prezentarea 

concluziilor, cele trei texte pot fi vizualizate de către toţi elevii prin intermediul unei prezentări PowerPoint. Această 

metodă, care stimulează în primul rând literaţia şi înţelegerea textului prezintă şi anumite limite: neomogenitatea 

perechilor ce poate conduce la o îndeplinire diferenţiată a sarcinilor de lucru, la abordarea superficială a textelor, la o 

transmitere viciată a cunoştinţelor, dar şi dezordinea ce se poate crea în cazul neînţelegerii sarcinilor de lucru. 

Cubul 

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 

(Opriş, 2006, 47). Metoda Cubului porneşte de la abordarea unei teme prin prisma a şase perspective, corespunzător 

celor şase cerinţe de pe faţetele cubului: Descrie!, Compară!, Analizează!, Asociază!, Aplică! şi Argumentează pro şi 

contra! Sarcinile de lucru vor urmări utilizarea informaţiilor din domenii cât mai variate pe tema Luminii. 

Pentru rezolvarea sarcinilor de lucru grupele de elevi vor primi texte suport, cu cerinţe 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. La sfârşit, fiecare grupă va prezenta concluziile la care a 

ajuns şi va avea loc sintetizarea informaţiilor rezultate. Prin această metodă este încurajată 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. Există şi unele limitări, cum ar fi superficialitatea în abordarea 

celorlalte teme, în cazul în care grupele vor rezolva doar o sarcină de lucru, neimplicarea în mod egal a tuturor 

membrilor unei echipe, dar şi consumul mare de timp. 
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Material prelucrat de  
Daniela Livadaru 



Conceperea unor modele de predare cu 
valorificarea temei luminii, din perspectiva 

dialogului știință-religie  

(30’ teorie, 60’ practică) 

P1 T2 

U2 S10 



Cuprinsul secvenței: 

• Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de 
predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 
multiple”; 

• Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică 
tema luminii. 



• 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.  

• 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. 



Cuprinsul secvenței: 

• Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de 
predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 
multiple” (15 minute); 

• Alte modele de predare interdisciplinară ce 
valorifică tema luminii. 



• În unitatea de conţinut Creştinismul şi provocările lumii 
contemporane (clasa a XII-a), este inclusă şi tema Dialogul între 
Ştiinţă şi Religie, unitate ce se recomandă a fi abordată 
interdisciplinar. 

• În vederea conturării unei viziuni de ansamblu, profesorul de Religie 
este chemat să transmită conţinuturile specifice acestei teme împreună 
cu profesorii de Biologie, Fizică, Chimie, Literatura română, în cadrul 
activităţii Dimensiunea spirituală şi ştiinţifică a temei luminii.  

• 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. 

TEORIE 



Putem fi savanţi şi creştini în acelaşi timp. E chiar necesar să ajungem la stadiul fericit de muncă 
ştiinţifică şi viaţă religioasă. (Ilarion Felea) 

TEORIE 

Model de predare utilizând metoda „Inteligenţelor multiple” 

 

1. Actualizarea cunoştinţelor: brainstorming sau problematizare – Cum putem decripta simbolistica 

luminii din referatul biblic despre Creaţie? Ce sensuri (fizic, spiritual etc. putem asocia luminii? Răspunsurile 

vor fi direcţionate spre noua temă.  
2. Se anunţă tema, iar elevii sunt împărţiţi în cinci grupe tematice, conform aptitudinilor lor; 

3. Se explică sarcinile de lucru şi aşteptările din partea profesorilor; 

4. Rezolvarea sarcinilor de lucru: Ei vor fi încurajaţi să îşi valorifice tipul de inteligenţă 

predominant (lingvistică, de comunicare interpersonală şi personală, naturalistă, logico-

matematică, analitico-sintetică, existenţială 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 5 tipuri de abordare. Reprezentanţii fiecărei grupe vor 

prezenta rezultatele obţinute împreună, iar la sfârşit vor oferi clarificări, dacă situaţia o impune. 

Profesorii de diferite discipline vor oferi informaţii suplimentare/vor evalua cunoştinţele 

vehiculate; 

6. Sintetizarea informaţiilor rezultate. 



TEORIE 

Sarcini de lucru 

Atelierul 1: Artiştii: Realizaţi un desen în care să 
surprindeţi sensuri simbolice ale luminii. (inteligenţa vizuală-
spaţială). 

Atelierul 2: Literaţii: Compuneţi un eseu în care să 
reliefaţi diferite sensuri ale ideii de lumină (inteligenţa 
verbală-lingvistică). 

Atelierul 3: Filosofii: Lecturaţi textele filosofice şi 
punctaţi modul în care sunt anticipate sensuri creştine 
despre ideea de lumină (inteligenţă analitico-sintetică şi 
existenţială). (Textele suport privind hermeneutica ideii de 
lumină pot fi selectate din lucrarea Cosmologia creştină şi 
teoriile fizicii moderne, autor pr. Lucian Răzvan Petcu, pp. 
53-56). 



TEORIE 

Atelierul 4: Creştinii: Găsiţi sensurile spirituale ale ideii de 
lumină, argumentându-le cu texte scripturistice. Subliniaţi 
importanţa luminii în viaţa creştină (inteligenţă interpersonală şi 
personală). 

Atelierul 5: Savanţii: Aduceţi argumente ştiinţifice în ceea ce 
priveşte complexitatea fenomenului lumină raportându-vă la 
cunoştinţele de fizică, chimie sau biologie (inteligenţă logico-
matematică şi naturalistă). 

 

Problematizare: Ce beneficii credeţi că poate aduce umanităţii 
dezvoltarea unui dialog deschis între ştiinţă şi religie? Ce valenţe 
adaugă abordarea interdisciplinară conceptului de lumină?  

 

Timp de lucru: 50-90 de minute 



APLICAŢIE 

Exerciţiu pe grupe (30’) 

 
Pornind de la exerciţiul model, identificaţi o altă unitate de conţinut la care 

poate fi folosit acest model de predare interdisciplinară pentru a valorifica 

tema luminii.  

Lucraţi în perechi pentru a concepe sarcini de lucru care să împlice în 

rezolvare cât mai multe tipuri de inteligenţă(verbală/lingvistică, logico-

matematică, vizuală/spaţială, ritmică/muzicală, corporală/kinestezică, 

interpersonală, intrapersonală, naturală). 



Cuprinsul secvenței: 

• Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de 
predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 
multiple”; 

• Alte modele de predare interdisciplinară ce 
valorifică tema luminii (15 minute). 



TEORIE 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

Metoda „Unul stă, trei circulă” 

Elevii vor fi grupaţi câte şase, fiind aşezaţi câte doi în bancă. Trei bănci alcătuiesc 
un grup de lucru. Fiecărui grup de lucru i se distribuie trei texte suport (câte unul la 
fiecare bancă), pentru trei domenii diferite de cunoaştere: religie, ştiinţă, filosofie, de 
exemplu.  

Elevii vor citi în perechi materialul, timp de 5 minute, rezolvând sarcinile pe fişa de 
lucru. După expirarea timpului are loc prima rotaţie. Elevii din partea stângă rămân 
întotdeauna aşezaţi, iar cei din dreapta pleacă la celelate 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) 

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. 



TEORIE 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

Metoda „Unul stă, trei circulă” 

Revenind la locul lor iniţial, după al treilea schimb, 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. Pentru a uşura prezentarea concluziilor, cele trei texte pot fi vizualizate de 
către toţi elevii prin intermediul unei prezentări PowerPoint. 

 

Această metodă, care stimulează în primul rând literaţia şi înţelegerea textului 
prezintă şi anumite limite: neomogenitatea perechilor ce poate conduce la o 
îndeplinire diferenţiată a sarcinilor de lucru, la abordarea superficială a textelor, la o 
transmitere viciată a cunoştinţelor, dar şi dezordinea ce se poate crea în cazul 
neînţelegerii sarcinilor de lucru. 

 



TEORIE 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

Metoda Cubul 

Metoda Cubului porneşte de la abordarea unei teme prin prisma a şase perspective, 
corespunzător celor şase cerinţe de pe faţetele cubului: Descrie!, Compară!, 
Analizează!, Asociază!, Aplică! şi Argumentează pro şi contra! Sarcinile de 
lucru vor urmări utilizarea informaţiilor din domenii cât mai variate pe tema 
Luminii. 

Pentru rezolvarea sarcinilor de lucru grupele de elevi vor primi texte suport, cu 
cerinţe 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. 

 



TEORIE 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

Metoda Cubul 

La sfârşit, fiecare grupă va prezenta concluziile la care a ajuns şi va avea loc 
sintetizarea informaţiilor rezultate.  

 

Prin această metodă este încurajată 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. 

 

Există şi unele limitări, cum ar fi superficialitatea în abordarea celorlalte teme, în 
cazul în care grupele vor rezolva doar o sarcină de lucru, neimplicarea în mod egal a 
tuturor membrilor unei echipe, dar şi consumul mare de timp.  



APLICAŢIE 

Exerciţiu pe grupe (20’) 

 

 Elaboraţi, pentru evidenţierea fiecăreia dintre cele trei idei de mai jos, 

câte o strategie didactică pe care să o valorificaţi la unitatea de conţinut 

Credinţa creştină, atât la gimnaziu, cât şi la liceu: 

 

- îmbrăcarea omului cu/în haina luminii (Taina Botezului şi a 

Mirungerii); 

- curăţirea hainei şi restaurarea în lumină (Taina Spovedaniei); 

- bucuria împărtăşirii din/cu Lumină (Taina Euharistiei). 



Aplicaţie (10 min.) 

   Prezentaţi o metodă didactică de abordare interdisciplinară, respectând particularităţile de 
vârstă, la conţinuturile Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere, clasa a VII-a sau 
Oameni de cultură români-promotori ai credinţei creştine, clasa a XII-a, plecând de la următoarele 
texte: 

 

 
1. ORBUL 

Vasile Voiculescu 

Târziu după ce s-a tămăduit 
Orbul a întâlnit iar pe Iisus; 
Şi aprig, îndurerat şi învrăjbit, 
L-a oprit şi L-a dojenit. 
Domnul asculta trist şi supus:  
„Hei, atunci când mi-ai dat iar vederea, 
De ce nu ţi-ai arătat toată puterea? 

De ai scuipat jos în gunoi? 
Şi mi-ai mânjit pleoapele cu noroi? 
Căci ce folos să văd şi apoi,  
Aşa cum văzusem şi mai înainte, 
Cu-aceiaşi ochi, la fel cu cei de câine ori 

broscoi, 
Aceeaşi durere, aceleaşi morminte 
Şi-acelaşi joc de umbre şi de strigoi? 
În loc să-l fi tăvălit în tină, 
De ce n-ai muiat degetul Tău în lumină, 
Şi cu el să mă fi atins pe pleoape? 



Era de ajuns o singură rază 

Din lumina cea adevărată să cază, 

Şi ochii mei de carne nişte muguri să crape, 

Să-mi înflorească ochii cei veşnici pe care 

Mi-ai făgăduit cuvântul Tău cel mare. 

Atunci aş fi zis şi eu că ai săvârşit minune, 

În loc să te blestem pururi şi să sânger, 

Să fi privit lumea cu ochi de înger 

Şi toate să le văd dumnezeieşti de bune. 

Era mai bine în vechea întunecime. 

Era întuneric dar era şi adâncime. 

Orbirea aţâţase o licoare în mine. 

Şi dibuiam în genunile lăuntrice pline. 

De presimţiri şi vedenii  luminoase, 

Cum presimţi florile după miroase. 

De cum mi-ai deschis iar ochii de tină, 

Văd lucruri, dar nu zăresc lumină. 

Ce folos că mi-ai redat privirea 

Eu n-aşteptam vederea, ci mântuirea. 



2. Florile orbului   

Un orb locuia într-o căsuţă înconjurată de o grădină mare. Orice minut din timpul liber îl 

petrecea în grădina sa şi o îngrijea cu multă dăruire, cu toate că nu vedea. Indiferent că era 

primăvară, vară sau toamnă, grădina sa era o insulă de flori.  

Spuneţi-mi, vă rog, îl întrebă un trecător care admiră minunăţia florilor, de ce faceţi această 

muncă? Pentru că şi aşa nu puteţi vedea nimic din aceste frumuseţi! 

O, nu! răspunse orbul. Nici pe departe. 



Atunci de ce vă îngrijiţi de grădină? 

Orbul zâmbi: Pot să vă numesc cel puţin patru motive pentru care fac ceea ce fac: În primul rând, îmi 

place munca în grădină; în al doilea rând, pot pipăi aceste flori; în al treilea rând, pot mirosi parfumul lor. 

Al patrulea motiv sunteţi dumneavoastră. 

Eu? dar nici nu mă cunoaşteţi! 

Nu, dar am ştiut că odată şi odată veţi trece pe lângă grădina mea. Ştiam că vă veţi bucura de florile mele 

minunate şi că voi avea ocazia să discut cu dumneavoastră despre toate acestea. 

 

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde şi povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999,  

pp. 136-137). 



Lumina este calea, portalul, dar şi ţinta care asigură 
accesibilitatea cunoaşterii în această lume şi dincolo de ea. 

Atât la nivel gimnazial, cât şi la nivel liceal, conştientizarea nevoii 
de lumină interioară aduce un plus de valoare cunoaşterii, în 
general. 

Strategiile didactice, adaptate nivelului de înţelegere a elevilor, 
vor face posibilă o reconfigurare a conţinuturilor, în aşa fel încât 
să fie cât mai bine receptate de către formabili. 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 

multiple”; 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii; 

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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din perspectivă 

interdisciplinară; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 
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Valorificarea temei lumii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

Inteligenţelor multiple” 

 

Aplicaţii practice (30 minute) 

Pornind de la exerciţiul model, identificaţi o altă unitate de conţinut la care poate fi folosit 

acest model de predare interdisciplinară pentru a valorifica tema luminii.  

Lucraţi în perechi pentru a concepe sarcini de lucru care să împlice în rezolvare cât mai 

multe tipuri de inteligenţă(verbală/lingvistică, logico-matematică, vizuală/spaţială, 

ritmică/muzicală, corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală).  

 

 

 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

 

 Aplicaţii practice (20 minute) 

Elaborați, pentru evidențierea fiecăreia dintre cele trei idei de mai jos, câte o strategie 

didactică pe care să o valorificați la unitatea de conținut Credința creștină, atât la gimnaziu, cât și la 

liceu: 

1. îmbrăcarea omului cu/în haina luminii (Taina Botezului și a Mirungerii); 

2. curățirea hainei și restaurarea în lumină (Taina Spovedaniei); 

3. bucuria împărtășirii din/cu Lumină (Taina Euharistiei). 
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Aplicație (10 min.) 

   Prezentați o metodă didactică de abordare interdisciplinară, respectând particularitățile de 

vârstă, la conținuturile Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere, clasa a VII-a sau 

Oameni de cultură români-promotori ai credinței creștine, clasa a XII-a, plecând de la următoarele 

texte: 

 

 

1. ORBUL 

            Vasile  Voiculescu 

 

Târziu după ce s-a tămăduit 

Orbul a întâlnit iar pe Iisus; 

Şi aprig, îndurerat şi învrăjbit, 

L-a oprit şi L-a dojenit. 

Domnul asculta trist şi supus:  

„Hei, atunci când mi-ai dat iar vederea, 

De ce nu ţi-ai arătat toată puterea? 

De ai scuipat jos în gunoi? 

Şi mi-ai mânjit pleoapele cu noroi? 

Căci ce folos să văd şi apoi,  

Aşa cum văzusem şi mai înainte, 

Cu-aceiaşi ochi, la fel cu cei de câine ori 

broscoi, 

Aceeaşi durere, aceleaşi morminte 

Şi-acelaşi joc de umbre şi de strigoi? 

În loc să-l fi tăvălit în tină, 

De ce n-ai muiat degetul Tău în lumină, 

Şi cu el să mă fi atins pe pleoape? 

Era de ajuns o singură rază 

Din lumina cea adevărată să cază, 

Şi ochii mei de carne nişte muguri să crape, 

Să-mi înflorească ochii cei veşnici pe care 

Mi-ai făgăduit cuvântul Tău cel mare. 

Atunci aş fi zis şi eu că ai săvârşit minune, 

În loc să te blestem pururi şi să sânger, 

Să fi privit lumea cu ochi de înger 

Şi toate să le văd dumnezeieşti de bune. 

Era mai bine în vechea întunecime. 

Era întuneric dar era şi adâncime. 

Orbirea aţâţase o licoare în mine. 

Şi dibuiam în genunile lăuntrice pline. 

De presimţiri şi vedenii  luminoase, 

Cum presimţi florile după miroase. 

De cum mi-ai deschis iar ochii de tină, 

Văd lucruri, dar nu zăresc lumină. 

Ce folos că mi-ai redat privirea 

Eu n-aşteptam vederea, ci mântuirea. 

 

2. Florile orbului 

Un orb locuia într-o căsuță înconjurată de o grădină mare. Orice minut din timpul liber îl 

petrecea în grădina sa și o îngrijea cu multă dăruire, cu toate că nu vedea. Indiferent că era 

primăvară, vară sau toamnă, grădina sa era o insulă de flori.  

Spuneți-mi, vă rog, îl întrebă un trecător care admiră minunăția florilor, de ce faceți această 

muncă?Pentru că și așa nu puteți vedea nimic din aceste frumuseți! 

O, nu! răspunse orbul. Nici pe departe. 
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Atunci de ce vă îngrijiți de grădină? 

Orbul zâmbi: Pot să vă numesc cel puțin patru motive pentru care fac ceea ce fac: În primul 

rând, îmi place munca îngrădină; în al doilea rând, pot pipăi aceste flori; în al treilea rând, pot 

mirosi parfumul lor. Al patrulea motiv sunteți dumneavoastră. 

Eu? dar nici nu mă cunoașteți! 

Nu, dar am știut că odată și odată veți trece pe lângă grădina mea. Știam că vă veți bucura 

de florile mele minunate și că voi avea ocazia să discut cu dumneavoastră despre toate acestea. 

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999,  

pp. 136-137). 



 

 

 

 

 

 

P1-FIF2-Ziua 2 - (T2_U2_S10) 

APLICATII SUPLIMETARE 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30 minute teorie, 60 minute practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

inteligenţelor multiple” 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

2. LA SFÂRȘITUL ACESTEI SECVENȚE DE ÎNVĂȚARE 

 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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din 

perspectivă interdisciplinară 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 
 
 
 

Aplicaţie 1 

Durata: 20 min 

Tipul activităţii: deschiderea comunicării 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: 3 citate (fie scrise pe tablă, fie proiectate)  

Descriere: 

Profesorul proiectează 3 citate din care lipseşte un cuvânt – care reprezintă şi tema lecţiei – şi 

solicită elevilor să ghicească acel cuvânt care se potriveşte în toate cele trei citate (i.e. lumina) 

Raţionament: Elevii vor descoperi singuri tema orei şi vor fi pregătiţi pentru ea.  

 

A iubi înseamnă, poate, a ....... partea cea mai frumoasă din noi. (Paler) 

Doar îndrăgostiţii poartă ....... soarelui în priviri. (E. E. Cummings) 

Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei ....... întunericul 

meu. (Psalmi) 

 

Aplicaţie 2 

Durata: 40 min 

Locul de desfăşurare: sală de clasă  

Materiale: fişe de lucru  

Descriere: 

Profesorul distribuie fişele de lucru conţinând o serie de citate şi solicită elevilor să lucreze în 

perechi pentru a indica diferite valenţe ale “luminii” în texte biblice (fiecare perece primaste câte un 

citat spre discuţie).  

http://www.predareareligiei.ro/
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In etapa de evaluare, elevii discută diversele conotaţii ale “luminii” împreună cu profesorul şi le 

notează pe fişa de lucru.  

Raţionament: Elevii vor descoperi singuri diverse valenţe ale “luminii”. 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

Citat Semnificaţii 

# 1 

Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit 

Dumnezeu lumina de întuneric. (Facerea) 

 

# 2 

Găsitu-l-a în pământ pustiu, în pustiu trist şi cu urlete sălbatice, 

şi l-a apărat, l-a îngrijit şi l-a păzit, ca lumina ochiului Său. 

(Deuteronomul) 

 

# 3 

Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii 

n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu ne-a răsărit. (Cartea 

înţelepciunii lui Solomon) 

 

# 4 

Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel 

ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea 

lumina vieţii. (Ioan) 

 

# 5 

De aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni 

Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului şi va 

vădi sfaturile inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la 

Dumnezeu lauda. (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel) 

 

# 6 

Căci este cu neputinţă pentru cei ce s-au luminat odată şi au 

gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt. 

(Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel) 

 

# 7 

Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau 

de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor 

lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor. (Apocalipsa Sfântului 

Ioan Teologul) 

 

# 8 

Lumina s-a stins pentru tine şi nu mai vezi şi o apă revărsată te-

a dat la fund. […] Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl 

vei izbuti şi lumina va străluci pe toate drumurile tale. (Cartea 

lui Iov) 

 

http://www.predareareligiei.ro/
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Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi 

slava Domnului peste tine a răsărit! (Isaia) 

 

# 10 

Dăruind lumina pe care nu o ai, o vei dobândi şi tu. (Steinhardt) 

 

# 11 

Esenţa lumânării nu este ceara care lasă urme, ci lumina. 

(Saint-Exupery)  

 

#12 

Adevărul este o flacără atât de luminoasă încât mulţi oameni 

nu-i pot suporta lumina. Unii închid ochii ca să nu-l vadă, iar 

alţii fug ca să nu fie arşi (Goethe) 

 

#13 

Prin gândire putem descoperi noi lumina. Nu umilinţa, ci 

flacăra cugetării ne poate înălţa... (Preda) 

 

#14 

Dacă orice cuvânt al meu nu m-ar costa nimic, nu ar fi 

adevărat, dacă nu m-ar durea, nu ar fi viu, dacă nu ar arde, nu 

ar lumina. (Rilke) 

 

 
 

 

Emilian Iustinian Roman 
 

http://www.predareareligiei.ro/
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 

multiple”; 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii; 

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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din perspectivă 

interdisciplinară; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 

 

 

  

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Valorificarea temei lumii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

Inteligenţelor multiple” 

 

Aplicaţii practice (30 minute) 

Identificați o strategie didactică, valorificând „metoda inteligențelor multiple”, pentru a 

contura relația dintre lumina văzută și cea nevăzută, pornind de la următorul text: 

Razele de lumină, frângându-se pe fața lucrurilor aflătoare dinaintea ochilor noștri, 

pătrund în ochi prin diferite substanțe transparente sau străvezii și anume: prin cornee, prin 

umoarea apoasă, prin cristalin și prin corpul sticlos și, adunându-se în fundul ochiului pe o 

membrană, reflectează pe dânsa chipul obiectelor. Aceste chipuri ale obiectelor sunt comunicate 

nervului optic; nervul optic le comunică creierului, iar creierul le transmite sufletului. Evident, 

puterea și înțelepciunea Creatorului a pus în legătură și în armonie legile luminii cu formarea 

părților ochiului.  

(Î.P.S. Serghie, Arhiepiscop de Vladimir în Ion Vlăducă, Mic dicționar de apologetică 

ortodoxă, Editura Bizantină, București, 2002, p. 226) 

Identificați conținuturile religioase la care puteți valorifica exercițiul dat. 

 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

 

Aplicaţii practice (10 minute) 

Selectați și descrieți o metodă activ-participativă de predare interdisciplinară a conținutului 

religios Crearea lumii, clasa a VII-a. Explicați cum o puteți valorifica în predarea acesteia. 

 

 Aplicaţii practice (20 minute) 

Elaborați o strategie didactică de abordare interdisciplinară, respectând particularitățile de 

vârstă, valorificând textele de mai jos, la conținuturile Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului 
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din naștere, clasa a VII-a sau Oameni de cultură români-promotori ai credinței creștine, clasa a 

XII-a: 

 

1. ORBUL 

            Vasile  Voiculescu 

 

Târziu după ce s-a tămăduit 

Orbul a întâlnit iar pe Iisus; 

Şi aprig, îndurerat şi învrăjbit, 

L-a oprit şi L-a dojenit. 

Domnul asculta trist şi supus:  

„Hei, atunci când mi-ai dat iar vederea, 

De ce nu ţi-ai arătat toată puterea? 

De ai scuipat jos în gunoi? 

Şi mi-ai mânjit pleoapele cu noroi? 

Căci ce folos să văd şi apoi,  

Aşa cum văzusem şi mai înainte, 

Cu-aceiaşi ochi, la fel cu cei de câine ori broscoi, 

Aceeaşi durere, aceleaşi morminte 

Şi-acelaşi joc de umbre şi de strigoi? 

În loc să-l fi tăvălit în tină, 

De ce n-ai muiat degetul Tău în lumină, 

Şi cu el să mă fi atins pe pleoape? 

Era de ajuns o singură rază 

Din lumina cea adevărată să cază, 

Şi ochii mei de carne nişte muguri să crape, 

Să-mi înflorească ochii cei veşnici pe care 

Mi-ai făgăduit cuvântul Tău cel mare. 

Atunci aş fi zis şi eu că ai săvârşit minune, 

În loc să te blestem pururi şi să sânger, 

Să fi privit lumea cu ochi de înger 

Şi toate să le văd dumnezeieşti de bune. 

Era mai bine în vechea întunecime. 

Era întuneric dar era şi adâncime. 

Orbirea aţâţase o licoare în mine. 

Şi dibuiam în genunile lăuntrice pline. 

De presimţiri şi vedenii  luminoase, 

Cum presimţi florile după miroase. 

De cum mi-ai deschis iar ochii de tină, 

Văd lucruri, dar nu zăresc lumină. 

Ce folos că mi-ai redat privirea 

Eu n-aşteptam vederea, ci mântuirea. 

 

2. Florile orbului 
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Un orb locuia într-o căsuță înconjurată de o grădină mare. Orice minut din timpul liber îl 

petrecea în grădina sa și o îngrijea cu multă dăruire, cu toate că nu vedea. Indiferent că era 

primăvară, vară sau toamnă, grădina sa era o insulă de flori.  

Spuneți-mi, vă rog, îl întrebă un trecător care admiră minunăția florilor, de ce faceți această 

muncă?Pentru că și așa nu puteți vedea nimic din aceste frumuseți! 

O, nu! răspunse orbul. Nici pe departe. 

Atunci de ce vă îngrijiți de grădină? 

Orbul zâmbi: Pot să vă numesc cel puțin patru motive pentru care fac ceea ce fac: În primul 

rând, îmi place munca îngrădină; în al doilea rând, pot pipăi aceste flori; în al treilea rând, pot 

mirosi parfumul lor. Al patrulea motiv sunteți dumneavoastră. 

Eu? dar nici nu mă cunoașteți! 

Nu, dar am știut că odată și odată veți trece pe lângă grădina mea. Știam că vă veți bucura 

de florile mele minunate și că voi avea ocazia să discut cu dumneavoastră despre toate acestea. 

(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999,  

pp. 136-137). 

 
 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30’ teorie, 60’ practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda Inteligenţelor 

multiple”; 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii; 

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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din perspectivă 

interdisciplinară; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 

 

 

 

 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Valorificarea temei lumii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

Inteligenţelor multiple” 

 

Aplicaţii practice (30 minute) 

Identificați o strategie didactică, valorificând „metoda inteligențelor multiple”, pentru a 

contura următoarele relații: 

- lumina ochilor – lumina minții – lumina inimii; 

- lumina (dar divin) – lumina (dar natural de la Lumină); 

- lumina Betleemului – Lumina Taborului – Lumina Învierii. 

Identificați conținuturile religioase la care puteți valorifica exercițiul dat. 

 

Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

 

Aplicaţii practice (10 minute) 

La conținutul Asemănarea omului cu Dumnezeu, clasa a IX-a, descrieți o posibilă activitate 

cu referire la relația omului cu cele create de Dumnezeu și așezate în lumină, precum și urmările 

alterării acestei relații în raport cu Lumina. 

 Aplicaţii practice (20 minute) 

Elaborați, pentru evidențierea fiecăreia dintre cele trei idei de mai jos, câte o strategie 

didactică pe care să o valorificați la unitatea de conținut Credința creștină, atât la gimnaziu, cât și la 

liceu: 

1. îmbrăcarea omului cu/în haina luminii (Taina Botezului și a Mirungerii); 

2. curățirea hainei și restaurarea în lumină (Taina Spovedaniei); 

3. bucuria împărtășirii din/cu Lumină (Taina Euharistiei). 

Întocmit: Budeanu (căs. Asăndulesei) Maria 
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30 minute teorie, 60 minute practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

inteligenţelor multiple” 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

2. LA SFÂRȘITUL ACESTEI SECVENȚE DE ÎNVĂȚARE 

 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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din 

perspectivă interdisciplinară 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 
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APLICAȚII 

Aplicatie - 60 de minute  

1. În grupuri de câte 3-4 membri, participanții sunt invitați de formator să descrie cum ar putea folosi în predarea 

Religiei la o clasă de elevi modelul stilurilor de învățare și să descrie 3 avantaje pe care utilizarea acestui model le-ar 

aduce lor. Timp de lucru - 10 de minute. 

2. Fiecare grup mic prezintă rezultatele în grupul mare. Timp de lucru - 10 minute.  

3. În aceleași grupuri, profesorii sunt rugați să realizeze o propunere de predare a unei ore în care să valorifice tema 

luminii și să stimuleze toate cele 4 stiluri de învățare propuse de modelul descris anterior. Timp de lucru - 15 de minute. 

4. Fiecare grup mic prezintă propunerile în grupul mare. Timp de lucru - 10 minute. 

5. La final formatorul întreabă participanții dacă au găsit ceva util în această experiență, cărui tip de stil de învățare  

aparține și care sunt argumentele pentru stilul/stilurile alese. Timp de lucru - 15 de minute. (Notă: Acest tip de învățare 

 experiențială stimulează toate stilurile de învățare, ceea ce ar fi de dorit să realizeze și profesorii în timpul predării). 

 

                                                                                              

Stoica Silvia Roxana  
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SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30 minute teorie, 60 minute practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

inteligenţelor multiple” 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

2. LA SFÂRȘITUL ACESTEI SECVENȚE DE ÎNVĂȚARE 

 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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din 

perspectivă interdisciplinară 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 
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APLICAȚII 

VARIANTA 1 - general - Timp 60 de minute  

         1. Formatorul dă sarcina individual. Fiecare participant la curs își va identifica propriul stil de învățare pe baza 

următorului  chestionar. Instrucțiunea de completare este următoarea: ”Citiți cuvintele de mai jos și alegeți de pe fiecare 

rând cuvântul (doar un cuvânt) care vă descrie cel mai bine și încercuiți-l. Timp de lucru 5 minute. După ce ați ales 

cuvintele, calculați numărul total de cuvinte încercuite pe fiecare coloană și treceți la rubrica total numărul rezultat. 

 

implicat autodidact Discriminativ practic 

receptiv imparțial Analitic relevant 

acțiune sentimente  Gândire intuiție 

acceptare conștientizare Evaluare asumarea riscurilor 

validare investigator Logic pragmatic 

concret observator Abstract activ 

orientat spre prezent Reflexiv Sinteză orientat spre viitor 

experiență deliberare conceptualizare testare 

intens introspectiv rațional responsabil  

Total F: Total P: Total G: Total I: 

2. Interpretarea chestionarului este explicată de formator astfel: coloana cu cel mai mare număr de cuvinte descrie stilul 

dvs. predominant de învățare. Apoi citește participanților descrierea fiecărui stil sau împarte individual interpretarea. 

Cel mai mare scor la F descrie stilul A FACE care preferă experiența concretă și ca tehnici foloșește preponderent jocul 

de rol și simularea. 

Cel mai mare scor P descrie stilul A PRIVI care preferă observația și ca tehnici folosește preponderent prezentarea și 

demonstrația. 

Cel mai mare scor G descrie stilul A GÂNDI care preferă conceptualizarea și ca tehnici folosește preponderent studiul 

de caz și conversația. 

Cel mai mare scor I descrie stilul A ÎNCERCA ce preferă proiectarea/testarea și ca tehnici folosește simularea și jocul 

de rol. 

Timp de lucru - 5 minute. 

3. Formatorul invită apoi participanții care au aceleași stiluri de învățare să formeze câte un grup. Vor rezulta maxim 4 

grupuri. Daca toți participanții au același stil de învățare vor fi totuși împărțiți în 4 grupuri. Sarcina fiecărui grup este să 

identifice 3 avantaje și 3 dezavantaje ale stilului de învățare preferat de profesori pentru elevii cărora aceștia le predau. 

Timp de lucru - 25 de minute. 

4. În grupul mare sunt prezentate rezultatele grupurilor mici. Timp de lucru - 10 minute. 
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5. Reîntorși în grupurile mici, participanții vor fi invitați să propună o modalitate de predare în care să valorifice tema 

luminii utilizând stilul lor preferat de învățare. Timp de lucru - 10 de minute. 

6. În grupul mare se vor prezenta rezultatele din grupurile mici. Timp de lucru - 5 minute. 

7. Formatorul va invita grupul mare să identifice punctele comune și diferențele din cele 4 modele propuse și va solicita 

participanții să descrie ce vor folosi la școală din acest exercițiu.Timp de lucru - 5 minute. 

Stoica Silvia Roxana  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/2 
 

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 

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 
 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T2_U2_S10 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorificarea temei luminii, din perspectiva dialogului 

ştiinţă-religie 

(30 minute teorie, 60 minute practică) 

 

 

1. CUPRINSUL SECVENȚEI 

 Valorificarea temei luminii în cadrul modelului de predare interdisciplinară „Metoda 

inteligenţelor multiple” 

 Alte modele de predare interdisciplinară ce valorifică tema luminii 

2. LA SFÂRȘITUL ACESTEI SECVENȚE DE ÎNVĂȚARE 

 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 identifica diferite metode şi strategii didactice ce valorifică tema luminii din 

perspectivă interdisciplinară 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Lumina, „Inteligenţele multiple”, interdisciplinaritate, strategii didactic-inovative; 
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APLICAȚII 

Aplicatia 1 - 30 de minute 

1. Formatorul prezintă grupului de participanți patru obiecte: o lumânare,  o imagine proiectata pe ecran, cuvântul  

lumină scris mare pe o coală de flipchart, o bucată de ceară (fără formă). Îi roagă pe participanți să privească aceste 

obiecte și să scrie pe o coală ce obiect îi interesează cel mai mult. Apoi va face grupuri alcătuite din persoanele care au  

optat pentru același obiect. Timp de lucru - 5 minute. 

2. În fiecare grup, participanții sunt rugați să propună un model de predare în care să valorifice lumina pornind predarea  

sau implicând în procesul de predare obiectul ales anterior. Timp de lucru - 10 minute. 

3. Fiecare grup mic prezintă modelul realizat în grupul mare. Timp de lucru - 10 de minute. 

4. La finalul fiecărei prezentări formatorul invită participanții din sală să identifice cărui stil de învățare se adresează  

fiecare model prezentat. Timp  de lucru - 5 minute. 

 

Aplicatia 2 - 30 de minute  

1. Arătați participanților o floare într-un ghiveci. Solictați individual să realizeze un scurt eseu despre modul în care  

lumina a contribuit la creșterea acelei flori. Timp de lucru - 5 minute.  

2. Împărțiți participanții în grupuri de 3-4 membri și invitați-i să propună un model de predare în care să valorifice tema  

luminii utilizând ca material didactic o floare în ghiveci. Timp de lucru - 10 de minute. 

3. La final, fiecare grup mic va prezenta modelul propus în grupul mare. Timp de lucru - 10 minute. 

4. Formatorul va întreba participanții dacă vor folosi aceste modele în rolul lor de profesori. Și dacă da - ce anume vor  

prelua în predare. Timp de lucru - 5 minute. 

 

                                                              
Stoica Silvia Roxana 



 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/5 
 

 

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 

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 
 
 

 

 
 

 

SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Mărturisire şi misiune în cultură 

 Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel gimnazial; 

 Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel liceal. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica oportunităţi de valorizare a dimensiunii mărturisitoare şi misionarea culturii; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de integrarea 

dimensiunii culturale în predare; 

- Veţi valorifica aportul culturii în mărtusirea şi promovarea credinţei la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Mărturisire, misiune, valorizarea culturii, modele de predare; 

Solicitat rambursare FSE-
POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Introducere 

Programa şcolară actuală pentru nivelul gimnazial şi liceal oferă suficiente deschideri pentru valorizarea şi 

integrarea culturii ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de Religie. Acest lucru îl obligă pe profesorul 

de Religie să se documenteze şi să îşi îmbunătăţească discursul, pentru a scoate evidenţă importanţa culturii în 

mărturisirea şi promovarea credinţei creştine. Unele conţinuturi pot fi abordate din prisma interdisciplinarităţii, în acest 

caz profesorul de Religie invitând colegi de alte discipline, precum Literatură, Educaţie muzicală, Educaţie plastică, 

Filosofie, Istorie. 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel gimnazial 

 

În atingerea competențelor urmărite, profesorul trebuie să identifice, selecteze și să îmbine cele mai eficiente 

strategii didactice: metode, procedee, mijloace, tehnici, resurse și forme de organizare a clasei. Vom exemplifica mai 

jos o strategie didactică în care poate fi valorificată dimensiunea mărturisitoare şi misionară a culturii la nivel 

gimnazial. 

 

Model de predare: Biserica – locaş de închinare (clasa a VIII-a) - timp necesar: 50-100 de minute 

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. 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei „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. 

În vederea unei utilizări eficiente a metodei, elevilor li se va explica clar modul de desfăşurare a activităţii: 

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 
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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. 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. 

 

Pentru atingerea competenţelor, se vor realiza trei fişe de lucru cu informaţii reprezentative despre: arhitectura 

bisericii, obiectele de cult din biserică şi gesturile şi cântările liturgice, elevii rezolvând, în urma lecturării textului, 

sarcinile de lucru.  

După încheierea rotirii elevilor, se vor valorifica fişele de lucru completate de fiecare pereche, clarificându-se 

fiecare sarcină de lucru. Fixarea cunoştinţelor va avea în vedere formularea de răspunsuri la întrebări precum: Care este 

legătura dintre arta religioasă şi credinţa personală? Care este simbolismul teologic şi cultural al artei religioase? 

Pentru a realiza asocierea, generalizarea şi aplicarea cunoştinţelor, se poate recurge în finalul lecţiei la 

problematizare. Elevii vor răspunde, organizați în perechi, la întrebări precum: Ne poate influenţa arta religioasă 

credinţa? Este importantă arta religioasă pentru a ne spori credinţa? 

 

Noţiuni teoretice (15 minute) 

Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel liceal 

 

Model de predare: Oameni de cultură români – promotori ai credinţei creştine: Vasile Voiculescu - „În Grădina 

Ghetsemani” (clasa a XII-a) – timp necesar – 50 de minute 

Strategia didactică 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), lectura textului biblic, studiul de caz, analiză 

critică a unui text, argumentarea, problematizarea, dezbaterea, metoda Ciorchinelui, metoda Gândiţi/Lucraţi în 

perechi/Comunicaţi, rugăciunea în comun; 

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală; 

Resurse materiale: fişe de lucru, laptop, videoproiector, caiete; 

Modelul de proiectare ERR: 

 

EVOCAREA (10 minute) 

Captarea atenţiei se realizează prin rostirea rugăciunii de început. 
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Conexiuni cu cunoştinţele anterioare: Prin metoda Ciorchinelui vor fi actualizate cunoştinţele învăţate 

anterior privind evenimentele petrecute în Săptămâna Patimilor. În urma răspunsurilor, elevii vor stabili relaţii între 

aceste evenimente în vederea înţelegerii conţinutului lecţiei noi. 

Se anunţă tema de lucru: Ce evenimente au marcat ultima săptămână din viaţa Mântuitorului Hristos? Ce rol 

au avut aceste evenimente în istoria mântuirii neamului omenesc? Elevii vor preciza diferite evenimente, care vor fi 

notate pe tablă, apoi vor fi evaluate ideile produse şi se vor formula concluzii (timp de lucru – 4 minute). Aceste 

concluzii vor fi direcţionate spre tema noii lecţii: În Grădina Ghetsemani, de Vasile Voiculescu (timp de lucru – 4 

minute), trecerea fiind făcută şi prin lectura textului biblic ce relatează evenimentele petrecute în Joia Patimilor, după 

Cina cea de Taină (Luca 22, 39-46). 

 

REALIZAREA SENSULUI (25 de minute) 

Se vor anunţa elevilor obiectivele noii lecţii şi cunoştinţele pe care şi le vor însuşi (identificarea temei, 

problematicii şi conceptelor din poezia În Grădina Ghetsemani în urma lecturii critice şi descoperirea valenţelor ei 

religioase, în vederea comparării lor cu învăţătura creştină despre cele două firi ale Mântuitorului Hristos). Elevii vor 

viziona o scurtă prezentare PowerPoint cu date bibliografice despre Vasile Voiculescu, apoi vor vizualiza textul poeziei 

În Grădina Ghetsemani. (timp estimat – 5 minute) 

În vederea însuşirii şi sistematizării noilor cunoştinţe, elevii vor fi implicaţi, prin metoda Gândiţi/Lucraţi în 

perechi/Comunicaţi, în rezolvarea unor fişe de lucru, plecând de la textul suport. În prima etapă, elevii vor fi încurajaţi 

să identifice individual principalele concepte din poezie (problematica, aspecte ale umanităţii/divinităţii lui Hristos, 

implicaţii teologice) şi să îşi exprime argumentat punctul de vedere asupra subiectului propus, conform sarcinii trasate 

(timp de lucru – 3 minute). În a doua etapă, elevii vor prezenta colegului de bancă ideile formulate, evitând repetiţia lor 

şi vor formula un răspuns comun (timp de lucru – 2 minute). În a treia etapă, vor fi evaluate ideile produse şi se vor 

formula concluzii, fiecare pereche analizând câte un vers şi realizând corelaţii cu învăţătura de credinţă creştină (timp 

de lucru – 15 minute). Pe măsură ce se analizează textul, elevii îşi vor completa propriile fişe de lucru. 

 

REFLECŢIA (15 minute) 

Concluziile activităţii vor fi trase de elevi sub supravegherea profesorului, consolidându-se învăţătura 

dogmatică despre unirea şi conlucrarea celor două firi în Persoana ipostatică a Mântuitorului Hristos şi subliniindu-se 

necesitatea jertfei pe Cruce. 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 în care este formulat? Cum apreciaţi la nivel personal prezentarea unui eveniment 

religios într-o manieră poetică? Este benefică o astfel de abordare? (timp de lucru – 8 minute) 

În final se face evaluarea activităţii prin intermediul Eseului de 5 minute şi se rosteşte rugăciunea de încheiere: 

Luminează-te, luminează-te.... (timp – 2 minute) 
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Daniela Livadaru 



Conceperea unor modele de predare cu 
valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi 

misionare a culturii 

(30’ teorie, 90’ practică) 

P1 T4 

U1 S6 



Cuprinsul secvenței: 

1. Mărturisire şi misiune în cultură 

2. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel gimnazial; 

3. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel liceal. 



• Programa şcolară actuală pentru nivelul gimnazial şi liceal oferă 
suficiente deschideri pentru valorizarea şi integrarea culturii 
ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei în ora de 
Religie.  

• Profesorul de Religie => să se documenteze şi să îşi 
îmbunătăţească discursul, pentru a scoate evidenţă importanţa 
culturii în mărturisirea şi promovarea credinţei creştine.  



APLICAŢII 

Brainstorming (15’) 

Identificaţi în programa şcolară de nivel 

gimnazial pentru Religie conţinuturi de 

învăţare în care dimensiunea culturală poate 

fi valorificată ca formă de mărturisire şi 

promovare a credinţei. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Mărturisire şi misiune în cultură 

2. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel gimnazial (15 minute); 

3. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel liceal. 



 În atingerea competenţelor urmărite, profesorul trebuie 

să identifice, selecteze şi să îmbine cele mai eficiente 

strategii didactice: metode, procedee, mijloace, tehnici, 

resurse și forme de organizare a clasei. 
TEORIE 



TEORIE 

Exerciţiu model (15’) 

 

Biserica – locaş de închinare (clasa a VIII-a) 

Timp necesar: 50-100 de minute 

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. 



TEORIE 

Biserica – locaş de închinare (clasa a VIII-a) 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei „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);  

- contribuie la formarea capacităţii elevilor de a restructura şi adapta 

un conţinut, pe baza informaţiilor noi obţinute de la colegi. 



TEORIE 

Aspecte legate de utilizarea metodei „Unul stă, trei circulă”: 

 

Etape: 

1. Organizarea: 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: Elevii citesc împreună materialul, 

rezolvând sarcinile pe fişa de lucru, pentru a putea transmite 

ulterior informaţia colegilor lor din grup.  



TEORIE 

Aspecte legate de utilizarea metodei „Unul stă, trei circulă”: 

 

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. 



TEORIE 

Aspecte legate de utilizarea metodei „Unul stă, trei circulă”: 

 

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.  

* Pentru a uşura prezentarea concluziilor, cele trei texte pot fi 

vizualizate de către toţi elevii prin intermediul unei prezentări Power 

Point. 



TEORIE 

Aspecte legate de utilizarea metodei „Unul stă, trei 

circulă”: 

 

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. 



TEORIE 

Utilizarea metodei „Unul stă, trei circulă”: 
Pentru atingerea competenţelor, se vor realiza trei fişe de lucru cu informaţii 

reprezentative despre: arhitectura bisericii, obiectele de cult din biserică şi gesturile şi 

cântările liturgice, elevii rezolvând, în urma lecturării textului, sarcinile de lucru.  

 

După încheierea rotirii elevilor, se vor valorifica fişele de lucru completate de 

fiecare pereche, clarificându-se fiecare sarcină de lucru.  

Fixarea cunoştinţelor va avea în vedere formularea de răspunsuri la întrebări 

precum: Care este legătura dintre arta religioasă şi credinţa personală? Care este simbolismul 

teologic şi cultural al artei religioase? 

 

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: Ne poate influenţa arta religioasă credinţa? Este importantă 

arta religioasă pentru a ne spori credinţa? 



APLICAŢII 

Exerciţiu individual (15’) 

Pornind de la exerciţiul model, identificaţi 

alte conţinuturi de nivel gimnazial în cadrul 

cărora să valorificaţi potenţialul mărturisitor 

de credinţă al culturii, folosind metoda 

„Unul stă, trei circulă”. 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi/în trei (15’) 

Lucraţi în perechi sau în grupe de câte trei. 

Alegeţi una dintre temele de nivel gimnazial 

în cadrul căreia dimensiunea culturală poate 

fi valorificată ca formă de mărturisire şi 

promovare a credinţei şi descrieţi strategia 

didactică folosită. 



APLICAŢII 

Brainstorming (15’) 

Identificaţi în programa şcolară de nivel 

liceal pentru Religie conţinuturi de învăţare 

în care dimensiunea culturală poate fi 

valorificată ca formă de mărturisire şi 

promovare a credinţei. 



Cuprinsul secvenței: 

1. Mărturisire şi misiune în cultură 

2. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel gimnazial (15 minute); 

3. Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare 
şi misionare a culturii la nivel liceal (15 minute). 



Exerciţiu model (15’) 

Oameni de cultură români – promotori ai credinţei creştine: 
Vasile Voiculescu - „În Grădina Ghetsemani” (clasa a XII-a) 

Timp necesar – 50 de minute 

Strategia didactică 

• Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), 
lectura textului biblic, studiul de caz, analiză critică a unui text, 
argumentarea, problematizarea, dezbaterea, metoda Ciorchinelui, 
metoda Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi, rugăciunea în 
comun; 

• Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate 
pe grupe, activitate individuală; 

• Resurse materiale: fişe de lucru, laptop, videoproiector, caiete; 

TEORIE 



Modelul de predare ERR 

EVOCAREA (10 minute) 

• Captarea atenţiei 

• Conexiuni cu cunoştinţele anterioare: actualizarea cunoştinţelor 
privind evenimentele din Săptămâna Patimilor prin metoda Ciorchinelui 
=> relaţii între aceste evenimente în vederea înţelegerii conţinutului 
lecţiei noi. 

• Anunţarea temei: Ce evenimente au marcat ultima săptămână din viaţa 
Mântuitorului Hristos? Ce rol au avut aceste evenimente în istoria mântuirii 
neamului omenesc? - vor fi evaluate ideile produse şi se vor formula 
concluzii (timp de lucru – 4 minute). Aceste concluzii vor fi direcţionate 
spre tema noii lecţii: În Grădina Ghetsemani, de Vasile Voiculescu (timp de 
lucru – 4 minute), trecerea fiind făcută şi prin lectura textului biblic ce 
relatează evenimentele petrecute în Joia Patimilor, după Cina cea de 
Taină (Luca 22, 39-46). 

TEORIE 



Modelul de predare ERR 

REALIZAREA SENSULUI (25 de minute) 

• Anunţarea competenţelor noii lecţii şi cunoştinţele pe care şi le vor 
însuşi (identificarea temei, problematicii şi conceptelor din poezia 
În Grădina Ghetsemani în urma lecturii critice şi descoperirea 
valenţelor ei religioase, în vederea comparării lor cu învăţătura 
creştină despre cele două firi ale Mântuitorului Hristos).  

• Elevii vor viziona o scurtă prezentare PowerPoint cu date 
bibliografice despre Vasile Voiculescu, apoi vor vizualiza textul 
poeziei În Grădina Ghetsemani. (timp estimat – 5 minute) 

TEORIE 



Modelul de predare ERR 

REALIZAREA SENSULUI (25 de minute) 

Metoda Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi - pentru însuşirea şi 
sistematizarea noilor cunoştinţe, prin fişe de lucru.  

În prima etapă, elevii vor identifica principalele concepte din poezie 
(problematica, aspecte ale umanităţii/divinităţii lui Hristos, implicaţii 
teologice) (timp de lucru – 3 minute).  

În a doua etapă, elevii vor prezenta colegului de bancă ideile formulate, 
evitând repetiţia lor şi vor formula un răspuns comun (timp de lucru – 2 
minute).  

În a treia etapă, vor fi evaluate ideile produse şi se vor formula concluzii, 
fiecare pereche analizând câte un vers şi realizând corelaţii cu învăţătura 
de credinţă creştină (timp de lucru – 15 minute). Pe măsură ce se 
analizează textul, elevii îşi vor completa propriile fişe de lucru. 

TEORIE 



Modelul de predare ERR 

REFLECŢIA (15 de minute) 

Concluziile activităţii vor fi trase de elevi sub supravegherea profesorului, 
consolidându-se învăţătura dogmatică despre unirea şi conlucrarea celor 
două firi în Persoana ipostatică a Mântuitorului Hristos şi subliniindu-se 
necesitatea jertfei pe Cruce. 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 în care este formulat? Cum 
apreciaţi la nivel personal prezentarea unui eveniment religios într-o manieră poetică? 
Este benefică o astfel de abordare? (timp de lucru – 8 minute) 

În final se face evaluarea activităţii prin intermediul Eseului de 5 minute şi 
se rosteşte rugăciunea de încheiere. 

TEORIE 



APLICAŢII 

Exerciţiu individual (15’) 

Pornind de la exerciţiul model, identificaţi 

alte conţinuturi de nivel liceal în cadrul 

cărora să valorificaţi potenţialul mărturisitor 

de credinţă al culturii, folosind metoda 

modelul de proiectare ERR. 



APLICAŢII 

Exerciţiu în perechi/în trei (15’) 

Cursanţii vor lucra în perechi sau în grupe 

de câte trei. Ei vor alege una dintre temele 

de nivel liceal în cadrul căreia dimensiunea 

culturală poate fi valorificată ca formă de 

mărturisire şi promovare a credinţei şi vor 

descrie strategia didactică folosită. 



MODELE DE PREDARE CU VALORIZAREA DIMENSIUNII 
MĂRTURISITOARE ŞI MISIONARE A CULTURII 

 

• Unele conţinuturi pot fi abordate din prisma 
interdisciplinarităţii, în acest caz profesorul de Religie invitând 
colegi de alte discipline, precum Literatură, Educaţie muzicală, 
Educaţie plastică, Filosofie, Istorie. 
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SECVENȚĂ 

P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

(30 minute teorie, 90 minute practică) 

 

1. Cuprinsul secvenței 

 Mărturisire şi misiune în cultură 

 Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel gimnazial; 

 Modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a culturii la nivel liceal. 

2. La sfârșitul acestei secvențe de învățare: 

- Veți identifica oportunităţi de valorizare a dimensiunii mărturisitoare şi misionarea culturii; 

- Veți evalua modul de raportare a profesorului de Religie la provocarea adresată lui de integrarea 

dimensiunii culturale în predare; 

- Veţi valorifica aportul culturii în mărtusirea şi promovarea credinţei la ora de Religie. 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

 

  

Mărturisire, misiune, valorizarea culturii, modele de predare; 
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P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

Aplicaţie (15 minute) 

Necesar: coală flipchart, foi post-it, markere/pixuri 

Participanţii sunt invitaţi să identifice în programa şcolară de nivel gimnazial pentru Religie conţinuturi de 

învăţare în care dimensiunea culturală poate fi valorificată ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei. 
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P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

Aplicaţie (15 de minute) 

Necesar: coală flipchart, markere/pixuri 

Pornind de la exerciţiul model, identificaţi alte conţinuturi de nivel gimnazial în cadrul cărora să valorificaţi 

potenţialul mărturisitor de credinţă al culturii, folosind metoda „Unul stă, trei circulă”. 
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P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

Aplicaţie (15 de minute) 

Necesar: coală flipchart, markere/pixuri 

Cursanţii vor lucra în perechi sau în grupe de câte trei. Ei vor alege una dintre temele de nivel gimnazial în 

cadrul căreia dimensiunea culturală poate fi valorificată ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei şi vor descrie 

strategia didactică folosită. 
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Aplicaţie (15 minute) 

Necesar: coală flipchart, foi post-it, markere/pixuri 

Participanţii sunt invitaţi să identifice în programa şcolară de nivel liceal pentru Religie conţinuturi de învăţare 

în care dimensiunea culturală poate fi valorificată ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei. 

 

P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

Aplicaţie (15 de minute) 

Necesar: coală flipchart, markere/pixuri 

Pornind de la exerciţiul model, identificaţi alte conţinuturi de nivel liceal în cadrul cărora să valorificaţi 

potenţialul mărturisitor de credinţă al culturii, folosind metoda modelul de proiectare ERR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 6/6 
 

 

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 

P1_T4_U1_S6 (faţă în faţă) 

Conceperea unor modele de predare cu valorizarea dimensiunii mărturisitoare şi misionare a 

culturii 

Aplicaţie (15 de minute) 

Necesar: coală flipchart, markere/pixuri 

Cursanţii vor lucra în perechi sau în grupe de câte trei. Ei vor alege una dintre temele de nivel liceal în cadrul 

căreia dimensiunea culturală poate fi valorificată ca formă de mărturisire şi promovare a credinţei şi vor descrie 

strategia didactică folosită. 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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P1 - Grila pentru evaluarea finală  
 

Programul:  P1  Grupa:     Data:   

Locaţia:  

Participant:   

 

Nr. 

crt. 
 Criterii 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

obținut 

1 Conţinut 

a. Prezentarea completă a tuturor temelor 

prevăzute în portofoliu (aplicațiile din 

minimum 10 cerinte online la alegere); 

0,50 

 

b. Adecvarea modului de rezolvare a cerințelor la 

specificul programului - predarea temelor 

interdisciplinare la religie ortodoxă: nivelul 

gimnazial și liceal; 

1 

 

c. Adecvarea exercițiilor create la specificul de 

vârstă al elevilor 
0,50 

 

d. Adecvarea exercițiilor create la specificul 

disciplinei Religie 
0,50 

 

e. Varietatea exercițiilor create 0,50  

2 

Prezentare şi 

tehnoredactare 

Aşezarea în pagină 

Corectitudinea punctuației și a ortografiei 
0,50 

 

Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 0,50  

3 
Argumente 

suplimentare 

Calitatea prezentării şi a răspunsurilor la 

întrebările examinatorilor 
1 

 

Total 5 
 

 

CALIFICATIV  

Notă: Dacă punctajul este strict mai mic decat X.50 atunci punctajul va fi X, altfel punctajul va 

fi X+1 (X[0,4]). 
 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Calificativ Insuficient Suficient Bine Foarte bine Excelent 
 

 

 

Membru comisie evaluare, 

Expert învățământ,  
 

http://www.predareareligiei.ro/
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P5 - Grila pentru evaluarea finală  
 

Programul:  P2  Grupa:     Data:   

Locaţia:  

Participant:   

 

Nr. 

crt. 
 Criterii 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

obținut 

1 Conţinut 

a. Prezentarea completă a tuturor temelor 

prevăzute în portofoliu (minim 12 piese, din 

care 10 sunt exerciții/activități de 

învățare/modele de predare create de 

profesor); 

0,50 

 

b. Adecvarea modului de rezolvare a cerințelor la 

specificul gestionării conflictului ideatic 

religios al programului 

1 

 

c. Adecvarea exercițiilor create la specificul de 

vârstă al elevilor 
0,50 

 

d. Adecvarea exercițiilor create la specificul 

disciplinei Religie 
0,50 

 

e. Varietatea exercițiilor create 0,50  

2 

Prezentare şi 

tehnoredactare 

Aşezarea în pagină 

Corectitudinea punctuației și a ortografiei 
0,50 

 

Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 0,50  

3 
Argumente 

suplimentare 

Calitatea prezentării şi a răspunsurilor la 

întrebările examinatorilor 
1 

 

Total 5 
 

 

CALIFICATIV  

Notă: Dacă punctajul este strict mai mic decat X.50 atunci punctajul va fi X, altfel punctajul va 

fi X+1 (X[0,4]). 
 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Calificativ Insuficient Suficient Bine Foarte bine Excelent 
 

Membru comisie evaluare, 

Expert învățământ,  
 

http://www.predareareligiei.ro/


Online 1 Chest OL1 Online 2
secv 1 secv 2 secv 3 secv 4 secv 5 secv 6 secv 7 secv 8 secv 9 secv 1 secv 2 secv 3 secv 4 secv 5

Nr crt Nume Prenume Grupa 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 3% 3% 3% 3% 3%
1 test 123 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Chest OL2
secv 6 secv 7 secv 8 secv 9 Nota Finala

3% 3% 3% 3% 12% 100%
5 5 5 5 5 5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


