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 CUVÂNT ÎNAINTE
 Disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar românesc, în majoritatea lor, au 

trecut printr-un proces de optimizare curriculară și metodologică, proces adaptat la ritmul, 
nevoile și dinamica societății noastre actuale. Această optimizare trebuie însă susţinută de un 
efort permanent, responsabil, de perfecţionare a cadrelor didactice implicate în activitatea de 
predare-învăţare. Predarea religiei a avut de-a lungul vremii diferite provocări date fi e de lipsa 
de constanţă a statutul disciplinei în curriculum (disiciplină obligatorie, opţională, facultativă), 
fi e de pregătirea defi citară a cadrelor didactice. 

 Imediat după anul 1989, în școli au fost predate cunoștinţe religioase sub titlul generic 
de educaţie moral-religioasă, în funcţie de posibilităţi, multe dintre ore fi ind susţinute de 
către preoţii comunităţilor de care aparţineau școlile. După redeschiderea facultăţilor de 
teologie, a secţiilor de teologie didactică, pregătirea viitorilor profesori de religie a cunoscut o 
îmbunătăţire. De asemenea, introducerea modulului pedagogic inclusiv la secţiile de teologie 
pastorală a reprezentat un pas înainte spre trecerea de la predarea bazată preponderent pe 
discursul catehetic, din perioada imediat următoare Revoluţiei din 1989, la o predare metodică, 
pedagogică a religiei.

Pornind de la aspectele menţionate și de la convingerea că ora de religie reprezintă o 
oportunitate de a modela viitorul societăţii prin contribuţia ei la defi nirea unei paradigme 
comportamentale echilibrate pentru generaţiile următoare, prin responsabilizarea pozitivă a 
elevilor, în cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost iniţiat un demers de 
formare specifi că pentru profesorii de religie, la nivel naţional, în parteneriat cu Universitatea 
„Alexandru I. Cuza” din Iași, concretizat odată cu câștigarea proiectului POSDRU ID 134267, 
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina religie. 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea competenţelor profesionale a 
1560 de cadre didactice care predau disciplina religie în învăţământul preuniversitar – la toate 
cultele prevăzute în curriculum – în predarea conţinuturilor de învăţare proprii disciplinei. S-a 
urmărit profesionalizarea și creșterea competitivităţii și a atractivităţii disciplinei și alinierea 
modului de predare la standardele educaţionale europene.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate, acreditate și furnizate 8 programe de 
perfecţionare, P1-P8, cu acces gratuit pentru cadrele didactice care predau religie pentru toate 
cultele prevăzute de curriculum-ul naţional și anume:

Predarea temelor interdisciplinare la religie ortodoxă – ciclul gimnazial si liceal (P1)
Managementul confl ictului ideatic religios – ciclul gimnazial (P2)
Managementul confl ictului ideatic religios – ciclul liceal (P3)
Predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul primar (P4)
Predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul gimnazial (P5)
Predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul liceal (P6)
Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile (P7)
Program de perfecţionare TIC – nivel intermediar (P8)
Volumul de faţă include materialele aferente programului intitulat Predarea pozitiv-

creativă a Religiei – ciclul gimnazial (P5). Programul P5 s-a adresat profesorilor de religie de la 
ciclul gimnazial și a tratat trei teme: a) Valorizarea timpului în predarea pozitiv-creativă a religiei; 
b) Învățarea prin descoperire la ora de religie; c) Sfânta Scriptură în predarea pozitiv-creativă a 
religiei. Specifi cul pozitiv-creativ al acestui program este similar cu cel al programului P4.

Obiectivele specifi ce acestui program sunt următoarele: 1) Cunoașterea și utilizarea 
modalităților de valorizare a timpului în predarea pozitiv-creativă a religiei; 2) Valorifi carea 
învăţării prin descoperire la religie; 3) Utilizarea metodelor de predare pozitiv-creativă/
experiențială a conținuturilor textului biblic.
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Programul de față vizează formarea următoarelor competențe specifi ce: Cunoașterea 
benefi ciilor utilizării învățării prin descoperire la ora de religie; Cunoașterea și valorifi carea 
descoperirii independente și a descoperirii dirijate la ora de religie; Dezvoltarea capacității 
de sinteză a elevilor; Dezvoltarea potențialului elevilor de creare a corelațiilor; Elaborarea și 
utilizarea unor metode de educare a comportamentului  elevilor în raport cu specifi cul timpului; 
Explicarea caracterului revelat al textului biblic; Facilitarea unei experiențe de învățare pozitiv-
creative pornind de la un text/conținut/portret biblic; Identifi carea și valorifi carea celor mai 
potrivite modalități de predare pozitiv-creativă a textului biblic; Înţelegerea și valorifi carea 
relaţiei refl ecţie-creativitate în ora de religie; Realizarea de corelații între conţinuturile 
de învăţare de la disciplina religie și textul biblic; Stabilirea corelațiilor între textele biblice 
învăţate în cadrul orei de religie și semnifi caţiile acestora în cult; Utilizarea celor mai potrivite 
conținuturi biblice ca suport al învățării experiențiale în vederea formării și dezvoltării 
valorilor/atitudinilor morale; Utilizarea corectă a conţinutului și a mesajului textului biblic în 
vederea formării unui comportament moral-religios; Utilizarea efi cientă a tiparului pregătire-
experienţă în cadrul demersului didactic; Utilizarea metodelor de învățare prin experiență pe 
baza textului biblic; Utilizarea unor metode didactice de facilitare a adaptării elevilor la timp; 
Valorifi carea alternanţei tipurilor de timp didactic pentru efi cientizarea demersului didactic 
la ora de religie; Valorifi carea conţinutului și mesajului textului biblic în vederea permanentei 
deveniri spirituale; Valorifi carea învățării prin descoperire prin utilizarea metodei deductive la 
ora de religie; Valorifi carea învățării prin descoperire prin utilizarea metodei inductive la ora 
de religie; Valorifi carea învățării prin descoperire prin utilizarea metodei transductive la ora 
de religie.

Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ducem la bun sfârșit redactarea acestei 
lucrări și avem nădejdea că aceasta va fi  de folos atât profesorilor, cât și elevilor. De asemenea, 
mulţumim Înaltpreasfi nţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuţ pentru 
binecuvântarea și îndrumarea dată, părintelui prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul știinţifi c al 
proiectului, părintelui prof. univ. dr. Ioan Chirilă, responsabil de asigurarea calităţii materialelor 
din cadrul proiectului, părintelui prof. univ. dr. Vasile Stanciu, coordonatorul evaluării din 
cadrul proiectului și domnului lect. univ. dr. Alin Mihăilă, managerul proiectului.

*

Cu profundă recunoștință, îi mulțumim colegei noastre din Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Paula Bud – trecută la Domnul la data de 2 mai 2017, 
la vârsta de 33 de ani – pentru dăruirea, devotamentul și profesionalismul ei, pentru calitățile 
deosebite pe care le-a pus în slujba semenilor și a lui Dumnezeu, a Binelui și a Frumosului, pentru 
implicarea în demararea, derularea și fi nalizarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar care predau disciplina religie” (PREL). Putem mărturisi cu 
fermitate că fără jertfelnicia, priceperea, dăruirea și noblețea sa sufl etească, proiectul nu s-ar 
fi  ridicat la aceste standarde calitative și nici nu ar fi  determinat schimbări atât de vizibile în 
sufl etele autorilor și a profesorilor de religie. Viața în Hristos și altruismul ei paradigmatic ne-a 
inspirat și ne-a modelat inimile. Alături de ea am învățat să fi m creativi, să gândim pozitiv și să 
avem încredințarea că putem totul în Dumnezeu care ne întărește!

Autorii

*

Mulțumim Paula pentru toate clipele petrecute împreună și pentru tot ce ne-ai învățat!

Alin Mihăilă



 Tipuri de „timp didactic” 
(60’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Conceptul de timp didactic în cadrul orei de religie
2. Tipuri de timp didactic utilizabile în cadrul orei de religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște modalități de diversi� care a timpului didactic;
• veți putea utiliza metode didactice cunoscute în funcţie de timpul 
didactic vizat;
• veţi putea concepe noi modele de predare în funcţie de timpul 
didactic vizat.

III. Cuvinte-cheie
timp didactic, model, timp cultic, timp recreativ, învățare experiențială

P5

U1 S1

T1
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5’

Primii pași

 Din această povestioară rezultă că, într-un spațiu sacru, timpul are cu totul și cu totul alte coordonate. 
Dacă aici timpul ne presează, dincolo nici nu este băgat în seamă. Aici timpul are tendința de a curge cu repe-
ziciune, agitându-i pe oameni, dincolo… nici vorbă de așa ceva, timpul este cel care are răbdare cu oamenii, 
vorba lui Marin Preda. Dacă o oră a ajuns să dureze la școală doar 50 de minute, să ne gândim că, înaintea lui 
Dumnezeu, o mie de ani sunt ca ziua de ieri ce a trecut și ca straja nopții (Ps 89,4). Și câte lucruri nu ai putea 
să faci într-un timp în care ceasurile (cu cuc!) sunt altfel valorizate, într-un timp în care tinerețea poate �  fără 
bătrânețe… La ora de religie, profesorul le vorbește elevilor despre veșnicie și adeseori îi transpune pe aceștia 
într-un timp care înveșnicește. Elevii pot �  părtași la istoria mântuirii asumând pattern-urile biblice sau pot �  
contemporani cu părinții care au trăit în primele veacuri creștine.

Astfel, profesorului i se oferă o multitudine de posibilități prin care să poată diversi� ca timpul orei de re-
ligie într-o asemenea manieră încât elevii să spună că le este atât de bine încât ar �  în stare să facă trei colibe… 
ca pe Tabor. Pe lângă aceasta, elementele variate pe care le implică orice experiență sau eveniment spiritual (ex. 
rugăciunea particulară, în comun, cântată, citită, meditată etc.) pot �  transpuse, adaptate la speci� cul orei de 
religie și prezentate în așa fel încât timpul didactic să � e e� cientizat și valori� cat la maxim.

Despre Sfântul Eufrosin se povestește că într-una din zile 
a fost răpit în rai. (Aici deschid o paranteză: Dacă a fost în 
trup sau afară de trup, nu știm…, nici Apostolul Pavel nu 
știa exact… așa că… Domnul știe! Rugați-L frumos și poa-
te vă va spune!). Cert este că acest părinte s-a desfătat, ase-
menea Sfântului Apostol, vreme îndelungată în rai, auzind 
graiuri nemaiauzite și văzând lucruri nemaivăzute. După 
ce s� nții pe care i-a întâlnit acolo i-au dat niște mere să le 
aducă fraților săi din mănăstire drept mărturie a vizitei sale 
în paradis, acesta a revenit în cadrele spațiale și temporale 
din care fusese luat (adică în grădina mănăstirii, cam pe la 
ceasurile după amiezii). Ceea ce ne atrage nouă atenția în 
această întâmplare este faptul că lui Eufrosin i s-a părut că a stat în rai mult timp, când 
de fapt el a rămas acolo doar câteva ceasuri, conform mărturiei fraților.  

1. Conceptul de timp didactic 
în cadrul orei de religie

Din perspectiva profesorului, timpul orei pare de multe ori insu� cient pentru ceea ce ne propunem 
să predăm. Însă din perspectiva elevului, unele ore par interminabile, chiar dacă ele țin mai puțin de 50 de 
minute! Dacă elevii noștri se uită la ceas prea des, dacă stau de vorbă cu colegul de bancă sau cer permisiunea 
în număr tot mai mare să meargă la toaletă, dacă fetele și-au așezat discret oglinda pe masă…, înseamnă că 

  Temă de re� ecție 

Ce înseamnă pentru mine timp didactic?
Cum percepeam timpul didactic atunci când eram elev?

       De� niție
În contextul acestei secvențe, conceptul de timp didactic face trimitere la acele momente 
din cadrul orei de religie care au un caracter diferit față de elementele speci� ce timpului 
didactic obișnuit, prin însăși natura activităților pe care aceste momente le propun.

20’

Teorie
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  Temă de re� ecție 

Cum le ofer eu elevilor posibilitatea 
de a �  prezenți activ în timpul orei?

maniera de predare pe care am ales-o nu este su� cient de atractivă, � indcă elevii mai au timp și de altceva.  Iar 
ceea ce este bine să modi� căm nu este calitatea conţinuturilor, ci maniera de prezentare a lor, sau, mai exact, 
maniera de gestionare a timpului orei. 

 La religie avem la dispoziţie o varietate semni� cativă de tipuri de timp didactic prin comparaţie cu alte 
discipline, pe care este indicat să o valori� căm în mod optim. În afară de timpul de predare și cel de învăţare, 
ne stau la dispoziţie următoarele tipuri de timp:

timp 
cultic

timp 
recreativ

timp de 
re� ecţie/
meditaţie

timpul 
creativi-

tăţii

timp 
didactic

Dacă ne concepem activităţile astfel încât să acordăm 5-10 minute � ecăreia dintre aceste „specii” tem-
porale didactice, vom determina creșterea gradului de atractivitate a orelor de religie. Chiar dacă la prima 
vedere acest lucru pare di� cil de realizat, pentru a ne �  mai ușor să concepem astfel de ore „memorabile”, este 
necesar numai să ne gândim la experienţa noastră ca elevi sau, de ce nu, participanți în cadrul programelor 
de perfecţionare (pentru că, indiferent de vârstă, când sunt în ipostaza de învăţăcei, toţi oamenii se comportă 
similar). Este imposibil să nu �  făcut vreodată diferenţa între doi formatori din cadrul cursurilor urmate sau 
între două secvenţe ale aceluiași curs. Unele ne-au plictisit de moarte și ni s-a părut că timpul se târăște cu vi-
teza unui melc bine-dispus (adică orientat 
cu antenele și cochilia spre ușă!!!), altele 
ne-au plăcut foarte mult și am rămas sur-
prinși când am constatat că timpul alo-
cat s-a epuizat atât de repede. În general, 
acesta este cazul orelor care ne-au cucerit 
prin ingeniozitate, prin capacitatea de a 
ne determina să dăm tot ce avem mai bun 
la nivel intelectual, creativ sau de cunoș-
tinţe, care ne-au solicitat în mod constant. 
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Model de structură a orei de religie

concluzii/
feedback predare

activitate 
practică 

individuală

activitate 
practică pe 

grupe

timp 
cultic

Deși structura propusă are ca punct de plecare predarea, în funcţie de tipul de lecţie pe care îl avem în 
vedere, această schemă poate suferi modi� cări. Astfel, putem începe cu o activitate practică individuală sau pe 
grupe, putem continua cu timp cultic etc., avem libertate totală de reorganizare a schemei într-o manieră care 
să se potrivească optim colectivului de elevi și conţinutului tematic al orei.

Diversele tipuri de timp didactic își au logica și rostul lor în economia orei de religie. Ele nu trebuie 
alternate aleatoriu, ci conform unui plan prestabilit, orientat spre atingerea obiectivelor lecției în cauză. Scopul 
valori� cării lor trebuie să � e acela de a-i familiariza pe elevi cu o anumită ritmicitate, similară celei din cadrul 
unui an bisericesc și celei din cadrul S� ntei Liturghii, dar și cu varietatea experiențelor spirituale în general. 
Ora începe cu rugăciune, poate continua cu o parte de predare (similară etapei învăţătorești a S� ntei Liturghii), 
apoi cu o aplicaţie practică pentru a le facilita elevilor reţinerea teoriei prin exersarea ei. Important de reţinut 
este faptul că nu există un șablon, o formulă a succesului pentru această structură, ci ea trebuie elaborată de 
� ecare profesor în parte, pentru � ecare clasă în parte, în funcţie de tipul de lecţie, de stilurile predominante 
de învăţare ale elevilor etc.

Alegeţi trei conţinuturi de învățare din programa cultului la care predaţi şi elaboraţi 
pentru acestea structuri ale orei de religie după modelul prezentat mai sus, precizând 
timpul alocat � ecărui tip de timp.

20’

Practică

1. Din ce cauză se plictisesc elevii la ora de religie?
a. pentru că informațiile nu le folosesc la nimic
b. pentru că maniera de gestionare a timpului orei este nepotrivită
c. pentru că nu li se vorbește pe înțelesul lor

2. Din ce cauză era orientat melcul bine-dispus spre ușă la unele cursuri de formare?
a. pentru că îi era frică că o să-l pape Dorel Vișan, senatorul melcilor
b. � indcă a auzit chemarea lui Ion Barbu care era plecat După melci
c. deoarece nu fusese mulțumit de ingeniozitatea și abordarea pozitiv-creativă a formatorului
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Asumați una din exigențele folosite de Mântuitorul în activitatea de pregătire și ex-
puneți maniera în care ați putea să o adaptați la clasă în timpul de predare/învățare, în 
aproximativ 100 de cuvinte.

15’

Practică

 2. Tipuri de timp didactic utilizabile în cadrul orei de religie

Pentru a putea valori� ca tipurile de timp didactic în cadrul orei de religie, este 
important să le cunoaștem speci� cul și modul de funcționare.35’

Teorie

a. Timpul de predare/învăţare este timpul în care profesorul împărtășește elevilor informaţia prevăzută în 
conţinutul programei școlare. Se recomandă ca dascălul de religie să acorde acestui timp de învățare o atenție 
semni� cativă, deoarece reușita orei este determinată în mare măsură de modul în care acesta expune noile 
conținuturi de învățare. În condițiile în care profesorul va reuși să capteze atenția elevilor, să le stârnească cu-
riozitatea și să-i provoace să identi� ce posibilele răspunsuri, acest timp va deveni baza și, totodată, fermentul 
orei. Pentru a înțelege mai bine cum să se raporteze la acest timp, este su� cient ca profesorul să privească cu 
atenție maniera în care Mântuitorul își învăța ucenicii și propovăduia mulțimilor:

• abordarea Sa a fost întotdeauna pozitiv-creativă (Domnul a văzut până și în tâlhari, în vameși 
și în desfrânate candidați la s� nțenie);

• le-a povestit despre Împărăția Cerurilor, nu le-a ținut prelegeri (Mântuitorul a asemănat Raiul 
cu tot felul de obiecte și obiceiuri cunoscute oamenilor, pentru a-i face să înțeleagă mai bine 
lucrurile spirituale);

• le-a vorbit despre realitățile dure ale vieții într-o formă voalată care să nu lezeze su� etele as-
cultătorilor (de exemplu, în loc să le spună că diavolul uneltește pururi împotriva oamenilor, 
Domnul le-a zis că oarecând un vrăjmaș a pus într-ascuns neghină într-o țarină în care un om 
bun și gospodar a semănat, cu trudă și grijă, grâu…);

• a vorbit cu blândețe chiar și celor care au greșit (când a scăpat viața femeii prinse în adulter, 
Domnul i-a cerut doar să aibă grijă ca pe viitor nu mai greșească);

• a oferit răspunsuri și perspective inedite, nemaiauzite (când fariseii au vrut să-l ispitească cu 
banul dajdiei, Domnul le-a sugerat să se raporteze corect la Stăpânul și la stăpânitorii lor…).

Această manieră de abordare și de prezentare a noii sale învățături i-a fascinat până și pe cei care do-
reau să-i facă rău. Când trimișii fariseilor au fost certați că nu L-au prins și nu L-au adus pe Iisus la ei, aceștia 
au zis: „Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om.” (In 7,46). 

Până și cei mai indisciplinați elevi se pot liniști dacă profesorul va folosi o expunere asemănătoare cu 
cea a Domnului. Chiar dacă nu vor avea puterea de convingere a Mântuitorului, profesorii pot tinde spre ea. 
Iar Domnul, văzând stăruința lor și faptul că și-au înmulțit talanții, le va da din belșug și alte daruri! Așadar, 
maniera de propovăduire folosită de Mântuitorul poate �  utilizată la clasă de profesor în acest timp de preda-
re/învățare și suntem încrezători că va da roade. Chiar dacă din cele cinci strategii dascălul de religie va folosi 
numai una în expunerea sa, suntem încrezători în succesul lui. 

b. Timpul recreativ este timpul odihnei active, în cadrul căruia elevii, deși desfășoară activităţi aparent fără 
legătură cu subiectul lecţiei, pot ajunge, în acest mod, la înţelegerea unor adevăruri de credinţă, a unor valori 
morale sau a unor episoade biblice. Acest timp recreativ poate �  folosit de profesor atunci când dorește să facă 
trecerea spre o nouă etapă din cadrul lecției. Spre exemplu, se poate spune o anecdotă, o istorioară, o glumă 
sau o remarcă aleatorie privitoare la un fapt petrecut în școală sau în clasă. Este necesar, totuși, ca intervenția 
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respectivă ce e menită să destindă oarecum atmosfera, să aibă legătură cu ceea ce se predă la ore. În condițiile 
în care vorbești de căderea omului în păcat, poți să le spui elevilor, de exemplu, că Adam și Eva nu aveau cum 
să � e chinezi… Atunci elevii vor întreba curioși sau nedumeriți: De ce? Iar, tu, iubite coleg coslujitor în propo-
văduirea cuvântului, le vei răspunde: Dacă ar �  fost chinezi, mâncau șarpele înainte ca jivina să scoată vreun 
sssâssssâit!!!

        c. Timpul de re� ecţie/meditaţie este timpul prin care acordăm prioritate ideilor și perspectivelor pe care 
le au elevii noștri asupra unei anumite teme. Ținând cont de faptul că la ciclul gimnazial gândirea elevilor se 
orientează mult spre abstract, putem încerca în cadrul orei câteva exerciţii de re� ecție/meditaţie pe o anumită 
idee din cuprinsul lecţiei. Spre exemplu, le putem sugera să re� ecteze asupra modului în care Mântuitorul s-a 
purtat cu copiii atunci când ucenicii îi opreau să meargă la El. Ce ar putea ei înțelege din atitudinea iubitoare 
a Domnului față de copilași? Le putem sugera să facă acest lucru chiar cu ochii închiși pentru a se interioriza 
mai bine și pentru a se concentra e� cient asupra ideii la care le-am cerut să re� ecteze. Chiar dacă opiniile lor 
contravin învăţăturii de credinţă, să nu ne panicăm… răspunsurile lor pot �  corectate cu naturalețea și cu 
blândețea caracteristică Domnului, ajutându-i pe copii să înțeleagă ce au greșit. Acest timp didactic le va oferi 
elevilor posibilitatea de a �  creativi și, în același timp, îi va deprinde să gândească profund la cele spirituale. 
Vom �  uneori uimiți de câtă profunzime sunt capabili copiii. Așadar, să-i punem să re� ecteze și să nu-i oprim!

Relatați o anecdotă, o istorioară, o glumă sau o remarcă potrivită pentru timpul recre-
ativ. Precizați și contextul în care o veți folosi. 

Propuneți elevilor două teme de re� ecție care să aibă ca subiect două evenimente biblice: 
unul din Vechiul, iar celălalt din Noul Testament. Precizați episodul și ulterior tema de 
meditație.

10’

Practică

5’

Practică

 d. Timpul cultic este singurul timp didactic speci� c exclusiv orei de religie. El nu se rezumă doar la mo-
mentul rugăciunii de la începutul și de la � nalul orei, ci cuprinde toate activităţile de la clasă care ne apropie 
de Dumnezeu, în comuniune cu ceilalţi. Profesorului i se recomandă ca, în cadrul orei de religie, să aibă în 
vedere indiferent de activitatea didactică pe care o desfășoară, acest tip de timp care îi înveșnicește pe elevi. 
Importanța raportării la acest timp cultic crește în măsura în care avem de-a face cu elevi care nu obișnuiesc 
să intre în biserică prea des. Acești copii nu iau contact cu ideea de timp sfânt/s� nțit decât în cadrul acestei 
ore. Ca atare, de calitatea și frumuseștea acestui timp depinde în mare măsură contactul multor elevi cu timpul 
s� nțitor. Prin urmare, se cuvine să conturăm acest timp didactic prin gesturi ce fac referire directă la cultul 
divin public și prin activități ce implică dezvoltarea trăirilor spirituale. 
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Indicați 3 activităţi care ar putea �  asimilate timpului cultic în cadrul orei de religie (altele 
decât rugăciunea de la începutul şi de la � nalul orei) şi descrieţi-le succint în tabelul de 
mai jos (40 de cuvinte/activitate).

Propuneți un exercițiu creativ prin care elevii să valori� ce latura pozitivă a unui episod 
biblic. Vă rugăm să speci� cați elementele negative care nu ar �  bine să � e accentuate în 
episodul respectiv.

15’

Practică

10’

Practică

La ora de religie, „stări de spirit, asta trebuie dat 
altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături.” 

(C. Noica, Jurnal � loso� c)

Activitate Scurtă descriere

1.

2.

3.

e. Timpul creativ este un moment aparte în cadrul orei, determinat și controlat de profesor, care are ca 
scop stimularea creativității elevilor în vederea atingerii obiectivelor educaționale ale orei în cauză. Este indicat 
ca această activitate să � e în așa fel gestionată de profesor, încât să ofere elevilor posibilitatea de a-și expune 
propriile idei față de o temă/subiect în vederea consolidării noțiunilor expuse de profesor. Acesta va preciza, 
încă de la început, cadrele în care aceștia vor putea să se manifeste creativ, pentru a-i ajuta pe elevi să se focu-
seze pe tematica supusă exercițiului. Spre exemplu, li se poate cere elevilor să abordeze creativ dialogul Evei cu 
șarpele creând o discuție care să ajungă la un alt rezultat decât cel deja cunoscut. De asemenea, profesorul va 
încerca să insu� e elevilor un stil de abordare pozitivă a temei, fapt ce va in� uența bene� c gândirea copiilor. În 
acest sens, elevilor li se vor recomanda spre analiză în special evenimentele sau elementele care au o contație 
pozitivă (ex. rai, înviere, vindecare, fapte bune). 

  Temă de re� ecție 
Ce înţeleg eu prin creativitate?

Cât de importantă este creativitatea pentru mine în actul didactic?
Prin ce activităţi pot stimula creativitatea elevilor mei?

f. Timpul învăţării experienţiale reprezintă momentul în care profesorul promovează învățarea activă, în-
lesnind procesul de învățare prin implicarea elevilor în cadrul demersului didactic. Folosind teoria experien-
ţială propusă de D. A. Kolb, profesorul de religie are oportunitatea de a-i determina pe elevi să experimenteze 
noțiunile care le sunt transmise. De asemenea, timpul învățării experiențiale este menit să plinească unul din 
principalele obiective ale disciplinei. Dacă noțiunile expuse de profesor rămân doar la stadiul de teorie, atunci 
putem a� rma că misiunea acestuia este incompletă. De abia atunci când elevul experimentează/probează 
prin acțiuni concrete veridicitatea învățăturilor de credință, actul didactic își atinge � nalitatea. Creștinismul 
propune un mod de viață, nu un sistem teoretic de învățături, iar acest fapt poate �  veri� cat în cadrul acestui 
timp didactic. 
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Indicați două abilităţi pe care le dezvoltă � ecare tip de timp didactic, plecând de la 
premisa că acestea sunt folosite corect şi echilibrat în cadrul � ecărei ore. 15’

Practică

Tip de timp didactic Abilităţi dezvoltate

Timp de predare

Timp de re� ecţie/meditaţie

Timp recreativ

Timp cultic

Timp creativ

Timp de învățare experiențială

Punctul pe i
Alternanţa tipurilor de timp didactic este esenţială în iconomia orei de religie și, ca atare, este bine 
să � e încurajată și valori� cată. Utilizarea complementară a acestora asigură coerență și atractivi-

tate orei de religie, creând cadrele necesare transmiterii echilibrate a învățăturii de credință. 
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Două persoane care se uitau pe harta lumii au sesizat o greșeală de tipar care le-a pus în dilemă!
Prima întreabă: Cum e corect, Irak sau Iran? 
Cealaltă răspunde: Nu știu… Cred că Irak.

Prima revine: Așa cred și eu…hai să corectăm…

Care denumire e corectă: timp creativ sau recreativ?
a. timp creativ
b. timp recreativ
c. niciuna
d. ambele variante

Care este tipul de timp didactic speci� c exclusiv orei de religie?
a. timpul de re� ecție
b. timpul de privit pe fereastră
c. timpul cultic
d. timpul recreativ
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 Conceperea unor modele de predare 
pe tiparul timp de învăţare – timp recreativ 

(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. De� niția și speci� citățile timpului de învăţare și ale timpului recreativ 
2. Relația timp de învăţare – timp recreativ în ora de religie 
3. Criterii utile pentru conceperea de modele de predare pe tiparul 
timp de învățare – timp recreativ
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veţi cunoaște relaţia existentă între timpul de învățare și timpul recreativ;
• veţi putea utiliza modele de predare pe tiparul timp de învăţare – timp 
recreativ;
• veţi avea posibilitatea să concepeţi noi modele de predare în acord cu 
relaţia dintre cele două tipuri de timp didactic.

III. Cuvinte-cheie
 timp de învăţare, timp recreativ, model, criteriu, concept, resursă

P5

U1 S2

T1
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5’

Primii pași

Timpul de învăţare a fost aproape întotdeauna „greu de digerat” pentru elevii noştri. Dacă 
am face un sondaj anonim în clasă, am putea constata că, deşi pătrund într-o vârstă în 
care încep să-şi dezvolte gândirea abstractă, elevii continuă să prefere activităţile recreative 
celor de învăţare. Dincolo de spiritul ludic, care dăinuie în � ecare dintre noi indiferent de 

vârstă, responsabilă pentru această preferinţă poate �  şi abundenţa de jocuri în format electronic, în compania 
cărora copiii petrec o bună parte din timpul lor liber. Un alt motiv ar putea �  maturizarea precoce a elevilor 
care, în ultima perioadă (mai ales datorită fenomenului migraţional), sunt puşi în faţa unor situaţii de viaţă di-
� cile chiar și pentru unii dintre adulţi. Desigur, motivele pot �  multiple şi variate, cert este că toţi elevii preferă 
o activitate recreativă uneia de învăţare strictă. Soluţia recomandată profesorului de religie în acest caz este 
să valori� ce cât mai mult posibil în cadrul orei de religie relația dintre cele două tipuri de timp didactic (de 
învățare și recreativ), în special în debutul ciclului gimnazial, la clasele a V-a şi a VI-a. 

Atunci când încercăm să de� nim timpul de învăţare, prima frază care ne vine în minte 
este cea referitoare la împărtăşirea de cunoştinţe pe sensul unic profesor    elev. Nimic 
mai adevărat. Cu toate acestea, maniera în care se face această împărtăşire sau transmitere 
de informaţii este deosebit de importantă. În prima secvenţă a acestei unităţi de învățare 
(P5_T1_U1_S1 Tipuri de „timp didactic”), vă invitam să vă amintiţi după ce structură se 

desfăşura acest tip de timp atunci când eraţi elevi şi constatam că profesorii, care ne dictau pagini întregi fără 
să se asigure dacă înţelegem ceva sau dacă reţinem ceva din ceea ce predau, nu se numărau printre preferaţii 
noştri. Dacă ne-am gândit măcar o dată la ce putem face pentru a ne îmbunătăţi ora, înseamnă că suntem în 
căutarea dezvoltării unei de� niţii lărgite în ceea ce priveşte timpul de învăţare. Întâi de toate, am putea încerca 
să privim aspectul de obligativitate al acestui tip de timp dintr-o altă perspectivă. La vârsta lor, elevii din ciclul 
gimnazial, care intră într-o nouă etapă de dezvoltare psiho-� zică, au tendinţa de a respinge din principiu tot 
ceea ce le este prezentat ca obligatoriu. De aceea, cu atât mai mult la disciplina religie, obligativitatea nu poate 
să facă parte din vocabularul profesorului de specialitate.

 Timpul de învăţare la ora de religie are caracteristici diferite de ale celorlalte discipline, datorită în 
primul rând conţinutului său aparte și dublului său obiectiv formativ-informativ. În acest sens, este necesar 
să medităm asupra � nalităţii pe care dorim să o aibă demersul nostru didactic: dorim să transmitem un set 
de noţiuni sau dorim să determinăm în elevii noştri dezvoltarea unor norme de conduită, a unui stil de viaţă 
în concordanţă cu morala religioasă? Scopul � nal este unul dintre factorii deosebit de importanţi care îşi pun 
amprenta asupra întregii noastre activităţi didactice. 

1. Defi niţia și specifi cităţile timpului de învăţare 
şi ale timpului recreativ 

20’

Teorie

Cum facem din învăţare un 
moment atractiv?

  Temă de re� ecție 
Cum să transmit cunoştinţe fără ca elevii mei să se simtă presaţi 

de acest „trebuie” al timpului de învăţare?
Ce fel de caracteristici trebuie să aibă timpul de învăţare la disciplina religie?

       De� niție
Timpul de învăţare la disciplina religie este timpul în care elevii deprind, cu ajutorul 
profesorului, o serie de valori şi norme de comportament moral religios, aşa cum 
acestea reies din episoadele biblice, vieţile s� nţilor şi din întreaga istorie creştină.
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 În ceea ce priveşte timpul recreativ, aşa cum am a� rmat anterior1, acesta nu este timpul recreaţiei sau 
un timp în care elevul face ceea ce doreşte, desprinzându-se de conţinutul efectiv al orei, ci este timpul odihnei 
active. El nu trebuie să constea neapărat din activităţi alese de elevi, dar este recomandat să întrunească cele 
trei caracteristici enunțate anterior, adică să � e: organizat, atractiv, creativ. Timpul recreativ poate deveni, şi 
el, plictisitor dacă activităţile propuse nu sunt su� cient de interesante pentru elevi. 

 În proiectarea activităţilor de tip recreativ, este bine să avem în vedere faptul că între noi şi elevii noştri 
există o diferenţă de percepţie asupra timpului sub diferitele sale aspecte (timp de învăţare, timp recreativ, 
timp al meditaţiei, timp cultic etc). De aceea, este important să ne asigurăm că activităţile proiectate sugerează 
corect tipul de timp pe care dorim să-l întrebuinţăm. Dincolo de cele trei caracteristici ale timpului recreativ 
pe care le-am enunţat deja, putem ţine cont de un mic arti� ciu pentru a crea elevilor iluzia că ei au puterea de 
decizie în cadrul acestui tip de timp. Se pot prezenta activităţi cu posibilitatea alegerii temei dintr-un evantai 
de opţiuni, toate � ind concordante cu obiectivele de învățare avute în vedere de către profesor.
 Puteți experimenta următorul tip de activitate: organizați elevii pe grupe și oferiți-le posibilitatea de 
a-și alege tema activităţii dintr-o listă pe care ați pregătit-o. Elevii vor percepe astfel activitatea recreativă ca pe 
propria alegere. De asemenea, timpul recreativ poate constitui o etapă intermediară în cadrul succesiunii de 
tipuri de timp în ora de religie, o etapă în care elevii să desfăşoare activităţi care să le ofere mici indicii despre 
momentele viitoare sau prin intermediul cărora ei să deducă/deprindă anumite învăţături de credinţă/însuşiri 
morale creştine.

1 P5_T1_U1_S1 Tipuri de „timp didactic”.

  Temă de re� ecție 

Cum am folosit până acum timpul recreativ în cadrul orei? 
Ce fel de activităţi pot folosi pentru timpul recreativ?

40’

Practică

Exercițiu 1 (10’)
Indicați două caracteristici restrictive ale timpului de învăţare care consideraţi că vă împie-
dică să desfășuraţi adecvat activităţile în cadrul orei de religie. 
Exercițiul 2 (15’)
Pentru un conţinut la alegere din programa cultului la care predaţi, elaboraţi o activitate 
pentru timpul de învăţare din perspectiva � nalităţii pe care o vizăm. 
Exercițiul 3 (15’)
Identi� caţi trei tipuri de activităţi pe care le puteţi desfășura în cadrul timpului recreativ. 
Prezentaţi detaliat una dintre aceste activităţi pentru un conţinut la alegere. 

1. Timpul de învăţare la Religie trebuie să ţină cont de:
a. conţinuturi
b. � nalitatea demersului didactic
c. vârsta elevilor
d. programa analitică

2. Timpul recreativ la Religie trebuie să � e:
a. dependent de timpul de învăţare
b. restricţionat la maximum ¼ din oră
c. organizat, atractiv, creativ
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În cadrul orei, indiferent că folosim cele două tipuri de timp didactic prezentate anterior 
sau altele, acestea nu vor � , în general, delimitate foarte strict, deoarece separația clară ar 
dăuna aspectului unitar al activității didactice. Iată de ce este important ca, înainte de a trece 
direct la identi� carea modelelor de predare pe tiparul timp de învăţare – timp recreativ, să 
acordăm puţină atenţie şi posibilităţilor de combinare a acestora, precum şi elementelor pe 

care aceste două tipuri de timp le pot avea în comun.

 Aşadar, dacă valori� căm la maxim resursa educativă de timp, putem spune că am atins unul dintre sco-
purile didactice. A� rmam anterior că timpul recreativ trebuie să � e organizat şi atractiv. Dar tot astfel trebuie 
să � e şi timpul de învăţare. Modalitatea de transmitere a conţinuturilor este esenţială pentru succesul orei de 
religie. Totul pleacă, în primul rând, de la atitudinea noastră. Dacă nu ţinem cont de particularităţile de vârstă 
sau de cele ale colectivului de elevi căruia ne adresăm, putem prezenta informaţii oricât de interesante, ele nu 
vor �  însă acceptate de elevi. Dar dacă reuşim să le prezentăm într-o manieră atractivă, chiar interactivă, mani-
festând deschidere spre elevi, aceştia se vor arăta dispuşi să participe la actul didactic. Iată deja două caracteristici 
comune care înlesnesc relaţia timp de învăţare-timp recreativ!

 Timpul de învăţare poate �  îmbinat astfel cu cel recreativ, iar rezultatele pot �  chiar mai spectaculoase 
decât ne-am aştepta, deoarece omul învaţă mai bine din practică, indiferent de vârstă. În mod cert, ne amintim 
din școală, în special, acele lucruri pe care le-am învăţat prin intermediul unei activități.

2. Relaţia timp de învăţare - 
timp recreativ în ora de religie 

20’

Teorie

  Temă de re� ecție 
Putem învăţa prin activităţile recreative?

Este necesar să alternez timpul de învăţare cu timpul recreativ 
sau îl pot substitui pe unul cu celălalt?

  Temă de re� ecție 

Cum putem avea timp de 
învăţare prin timp recreativ?

organizat

interactiv

atractiv

timp de învăţare <-> timp recreativ
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 În cadrul relaţiei dintre aceste două tipuri de timp didactic nu există sens unic: şi timpul recreativ poate 
�  considerat un timp al învăţării, deoarece el este o odihnă activă. Sensul de odihnă aici nu exprimă lipsa 
activității, ci faptul că desfăşurăm o activitate relaxantă prin comparaţie cu restul activităţilor didactice.
 Ştim cu toţii că, de multe ori, programa solicită elevii mai mult decât ar �  normal sau decât se poate 
concentra un elev din ciclul gimnazial. Chiar şi adulţilor le este di� cil să se concentreze mai mult de 15-20 de 
minute. Ce putem face? Riscăm să cădem în una din cele două extreme: � e să rămânem cu o parte din conţinu-
turi insu� cient transmise, � e să ne „torturăm” elevii, solicitându-le atenţia în mod constant pentru 50 de min-
ute. În acest context, valori� carea tiparului timp de învăţare – timp recreativ este soluţia ideală pentru ca noi să 
ne defăşurăm activitatea, iar elevii să nu deteste ora din cauza plictiselii, a volumului prea mare de informaţii 
şi a faptului că nu le este solicitată participarea activă. Modul în care „ambalăm” conţinuturile pe care dorim 
să le transmitem îi in� uenţează mult pe elevi în ceea ce privește modul de raportare la o anumită oră.
 Alternanţa sau chiar combinarea timpului de învăţare cu cel recreativ constituie acea „complemen-
taritate binevenită” care transformă ora de religie într-unul din momentele preferate din săptămână.

40’

Practică

Exercițiu 1 (5’)
Identi� caţi trei avantaje ale relaţiei timp de învăţare-timp recreativ din perspectiva elevului.

Exercițiu 2 (35’)
Elaboraţi un model de îmbinare a timpului de învăţare cu timpul recreativ pentru un conţinut la alegere din 
programa cultului la care predaţi, model utilizabil ca atare la clasă. 

AVANTAJE

Timp de învăţare - timp recreativ

1. Caracteristicile comune ale timpului de învăţare și timpului recreativ sunt:
a. organizat, interactiv
b. atractiv, interactiv
c. organizat, atractiv

2. Timpul recreativ este:
a. odihna activă
b. odihna pasivă
c. timpul recreaţiilor
d. timpul de joacă

3. Timpul de învăţare poate �  ........ cu cel recreativ
a. alternat
b. combinat
c. substituit
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Am observat până acum care sunt caracteristicile celor două tipuri de timp (de învățare și 
recreativ), precum şi faptul că, în predarea pozitiv-creativă, ele se pot substitui unul altuia. 
Mai avem nevoie de un singur ingredient pentru ca reţeta modelelor de predare pe tiparul 
timp de învățare – timp recreativ să � e reuşită: un set de repere care să ne dirijeze spre înde-
plinirea acestui obiectiv. 

 Plecând de la imaginea realizată de elevi, puteți explica o anumită pildă sau conţinutul aferent imaginii 
reprezentative. Elevii vor asocia mai uşor conţinutul transmis cu activitatea lor de reconstituire a imaginii şi îşi 
vor însuşi conţinutul respectiv cu mult mai multă uşurinţă.

• Particularităţile � ecărui tip de timp didactic sunt necesare deoarece ele ne indică modalitatea în care sarcinile 
vor �  rezolvate, care aspecte vor �  mai intens solicitate. Spre exemplu, în substituirea timpului de învăţare cu 
cel recreativ, cel mai adesea este solicitată dimensiunea ludică, creativă a elevilor.

• Conţinutul de învățare pe care dorim să îl transmitem este cel care ne restricţionează acţiunile. Este di� cil să 
concepem modele care transmit conţinuturi cu ajutorul timpului recreativ pentru cazul în care conţinutul 
este legat de învăţătura de credinţă. Totuși, se pot găsi activități recreative care să îi țină conectați pe elevi la 
lecție (rebusuri tematice, mici povestiri).

• Vârsta elevilor este importantă în elaborarea modelelor, din motive lesne de înţeles. Cu cât ne apropiem de 
� nalul ciclului gimnazial, cu atât putem utiliza cele două tipuri de timp diferenţiat. La cei mai mici, de 11-12 
ani, este de dorit ca timpul de învăţare să � e mai des substituit de cel recreativ, ei având o capacitate mai re-
dusă de a înţelege noţiunile abstracte predate, � ind recomandat să se recurgă la jocuri şi activităţi recreative 
pentru a le înlesni învăţarea.

• Încadrarea în suita celorlalte timpuri didactice utilizate este unul dintre aspectele de care este bine să ţinem 
cont din mai multe motive: în primul rând, ora nu se compune din activităţi disparate, ci toate sunt inter-
conectate şi au acelaşi scop, aşa cum este el stabilit de la început; în al doilea rând, este indicat să nu abuzăm 
de substituirea timpului de învăţare cu cel recreativ, altfel elevii vor dezvolta tendinţa de a percepe învăţarea 
ca pe o joacă, o vor prefera tuturor celorlalte timpuri şi nu vor reuşi să privească cu seriozitate conţinuturile 
pe care dorim să le transmitem; nu în ultimul rând, exploatarea relaţiei timp de învăţare – timp recreativ este 
utilă elevilor deoarece poate valori� ca: creativitatea, capacitatea de concentrare, capacitatea de sinteză, 
capacitatea de a face conexiuni, imaginaţia, spiritul de echipă.

 Astfel, în conceperea de modele de predare pozitiv-creativă pe tiparul timp de învăţare – timp recreativ, 
ne pot servi următoarele repere:

• Particularităţile � ecărui tip de timp didactic;
• Conţinutul de învățare pe care dorim să îl transmitem;
• Vârsta elevilor;
• Încadrarea în suita celorlate timpuri didactice utilizate.

3. Criterii utile pentru conceperea de modele de predare 
pe tiparul timp de învăţare – timp recreativ

15’

Teorie

Model

Organizați elevii în grupe, ajutându-i să atribuie rolurile de cronometror în � ecare din ele. Dis-
tribuiți � ecărei grupe un un plic cu piese de puzzle. Fiecare echipă trebuie să realizeze puzzle-ul 
respectiv fără a avea voie să discute cu colegii. Jocul de puzzle poate �  o scenă biblică reprezentând 
una dintre minunile Mântuitorului sau alte imagini care servesc lecţiei din ziua respectivă. În 
funcţie de complexitatea imaginii sau de numărul de piese, timpul poate varia de la 5 la 10 minute. 
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Organizați-vă în grupe și alegeți, în cadrul � ecărei echipe, un cronometror. Deschideţi plicurile 
primite! Asamblaţi imaginea/imaginile fără să discutați cu colegii. În timpul activității, re� ectați 
asupra legăturii dintre imaginea pe care o descoperiți și tema lecției. 

40’

Practică

Pentru un conţinut biblic din programa cultului la care predaţi, realizaţi un exerciţiu care să 
poată �  folosit la clasă, în care să îmbinaţi cele două tipuri de timp. 

Relaţia dintre timpul de învăţare şi timpul recreativ este deosebit de importantă în cadrul unei 
ore de religie. Dacă ne împropriem valori� carea acesteia în mod adecvat, în funcţie de criteriile 
caracteristice, putem obține rezultate îmbunătăţite semni� cativ, reuşind să transmitem un nivel 
mai mare de cunoştinţe cu un efort mult mai mic din partea elevilor. În plus, ora de religie va 
deveni mult mai atractivă pentru elevi, care o vor număra printre preferatele lor.

Punctul pe i
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 Conceperea unor modele de predare 
pe tiparul pregătire-experienţă

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare pe tiparul pregătire-experiență?
2. Învățarea prin experiență la ora de religie
3. Pregătirea învățării experiențiale în predarea religiei
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți putea concepe noi modalități de predare/învățare experiențială;
• veți putea asigura un climat activ/afectiv în cadrul orelor de religie;
• veți putea ajuta elevii să realizeze corelații între experiența dobândită 
la ora de religie și experiența lor de viață.

III. Cuvinte-cheie
 experiență, analiză, generalizare, aplicare

P5

U1 S3

T1
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Utilizarea învățării experiențiale în cadrul orelor de religie aduce un plus de valoare 
procesului instructiv-educativ, cu atât mai mult cu cât educația religioasă se axează în 
special pe formarea unor competențe și deprinderi care să contribuie la dezvoltarea carac-
terului moral-religios al elevilor, la atitudini și comportamente dezirabile. 

 

 Experiența joacă un rol important în procesul de învățare, de aceea elevii trebuie încurajați să se 
implice direct în experiență, să re� ecteze asupra acesteia, folosindu-și competențele analitice, astfel încât cu-
noștințele să � e înțelese mai bine, să � e legate de aspectele concrete, practice ale vieții, să � e, în � nal, reținute 
pentru o perioadă mai lungă de timp.
 Fiecare experiență este, în același timp, cunoaștere și gândire, trăire emoțională și îndemn la acțiu-
ne, în sensul în care ea trezește curiozitate, � xează dorințe și scopuri, îndeamnă la inițiativă. Rolul profesorului 
în acest tip de predare nu este diminuat, ci necesită o anumită cizelare a capacităților de intervenție și decizie, 
precum și dezvoltarea spiritului său inventiv și experimental.
 Avantajele învățării experiențiale pot �  puse în valoare cel mai bine dacă se acordă atenție și impor-
tanța necesară timpului de pregătire a acestor momente. 

Un model de predare a religiei pe tiparul pregătire-experiență este:
 • o secvență de lecție concepută special pentru a valori� ca învățarea prin experiență; 
 • o modalitate de optimizare a învățării prin experiență, constând în introducerea unui 
timp special de pregătire a acesteia; 
 • o soluție practică de:

  valori� care în predare a experiențelor anterioare ale elevilor;
  a oferi elevilor o experiență pozitivă;
  a asigura un demers de învățare e� cient. 

5’

Primii pași

 „Lucrurile pe care trebuie să le învățăm înainte să 
le facem, le învățăm făcându-le.”  

(Aristotel)

 „Spune-mi și voi uita, 
predă-mi și îmi voi aminti, 
implică-mă și voi învăța!”

(Proverb chinezesc)

1. Ce este un model de predare 
pe tiparul pregătire-experienţă?

10’

Teorie
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E� ciența con� rmată a învățării prin experiență a fost reprezentată gra� c sub forma unei 
piramide care aranjează ierarhic diferitele moduri de învățare. În această formă de repre-
zentare, se poate observa discrepanța existentă între gradul de asimilare a informațiilor 
transmise prin predare pasivă și prin predare activă:

 Teoria experiențială a fost propusă de D. A. Kolb (1984) și se bazează pe patru etape principale, în 
cadrul cărora se disting patru stiluri de învățare (speci� ce învățării e� ciente), a căror combinare determină 
comportamentul de învățare al elevilor.

2. Învăţarea prin experienţă 
la ora de religie

10’

Teorie

90%

75%

50%

30%

20%

10%

5%

Predare către ceilalți

Demonstrație
Audiovizual

Citit

Lectură

Discuție de grup

Exersare prin acțiune

Învățarea activă,
modelul experiențial

Învățarea pasivă, 
modelul tradițional

Experimentare 
activă

(acțiune)

Experiență 
concretă 

(trăire)

Conceptualizare 
abstractă 
(gândire)

Observare 
re� exivă 

(observare)

St
ilu

l a

comodativ Stilul divergent

Stilul convergent Stilul asim
ila

to
r

elevul învață trăind efectiv unele situații, prin intermediul cărora asimilează noi cunoștințe, re� ectând 
apoi asupra acelor situații.

Exemplu: Se pot a� a mult mai multe informații despre pelerinaj dacă se organizează un pelerinaj la 
anumite locașuri de cult sau alte locuri cu semni� cație religioasă, în care elevii pot lua contact direct 
cu modul în care trebuie să se pregătească pentru pelerinaj, cu modul în care trebuie să se comporte 
pe parcursul lui, cu experiența pe care o dobândesc în urma efectuării pelerinajului etc.

Stilul divergent 
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elevul efectuează conceptualizări, abstractizări și generalizări, pe baza propriilor re� ecții realizate în 
legătură cu situațiile trăite.

Se pot viziona diverse � lme din care elevii să extragă învățăturile morale: Les Choristes, Scrisori către 
părintele Iacob, Pilde, Ostrov, � e Bucket List.

Stilul asimilator 

elevul are tendința de a testa cunoștințele în situații reale, autentice.

După ce se predă lecția Biserica – locaș de închinare în sala de clasă, invitați copiii ca, în timpul lor 
liber, să meargă într-o biserică și să observe concret ceea ce li s-a prezentat la oră. Creați un chestio-
nar pe care să îl completeze la fața locului și să îl aducă la următoarea întâlnire.

Stilul acomodativ 

elevul are tendința de a aplica în mod constructiv și creativ ideile, datele, informațiile obținute.

Exemplu: După ce se studiază Fericirile, elevii sunt îndrumați înspre aplicarea celor învățate în mod 
constructiv și creativ, de exemplu, prin organizarea unei activități caritabile în conformitate cu 
Fericirea a V-a – Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.

Stilul convergent 

Brainstorming/discuții
Identi� cați aspectele negative și aspectele pozitive ale învățării prin experiență la ora de 
religie.

20’

Practică

Aspecte negative Aspecte pozitive

Învățarea prin experiență
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D. A. Kolb susține că elevii pot asimila cunoștințele în mod e� cient și constant atât din 
experiența personală, cât și din mediul înconjurător, dar, pentru aceasta, este necesar să � e 
îndeplinite anumite condiții:

5’

Teorie

 1. Elevul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență (este necesar ca profesorul de religie 
să creeze un climat socio-afectiv motivant pentru elevi, astfel încât implicarea lor în predarea experiențială să 
nu � e făcută în mod constrângător, ci prin libera alegere);
 2. Elevul trebuie să � e capabil să re� ecteze asupra experienței (experiențele de învățare să � e adap-
tate la speci� cul � ecărei clase și chiar la nivelul � ecărui elev. În același timp, să se țină cont de mediul din care 
provine � ecare elev și de bagajul de experiențe anterioare pe care îl are);
 3. Elevul trebuie să aibă și să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea experienței (este 
important ca elevii să � e antrenați în comunicare pentru a se stabili un schimb de experiențe, astfel încât cei cu 
o experiență mai puțin bogată să-și poată completa bagajul de informații);
 4. Elevul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel încât să poată fo-
losi ideile noi obținute din experiență (aici un rol important îl are și profesorul, care îi va ajuta pe elevi să 
sintetizeze rezultatele analizelor făcute anterior, pentru a stabili principiile de bază ce pot �  aplicate în diferite 
situații din viața de zi cu zi).

Observarea re� exivă (analiză) – adresați elevilor următoarele întrebări: 
• Despre ce este vorba în această poveste?
• Ce intenție a avut străinul față de călătorul cu care s-a întâlnit pe drum?
• Cum a reacționat acesta la propunerea străinului?
• De ce străinul nu și-a ținut promisiunea făcută drumețului, de a-i dărui calul?

Conceptualizarea abstractă (generalizare) – adresați elevilor următoarele întrebări: 
• Unde a greșit drumețul?
• Cum trebuia să se comporte drumețul pentru a primi calul promis?
• Ce învățături morale transmite această poveste?

 Experimentare activă (aplicare) – adresați elevilor următoarele întrebări: 
• Ce ai învățat tu din această poveste?
• Ai avut experiențe similare în viața ta?
• Cum ai reușit să depășești momentele în care nu te puteai concentra la rugăciune?

Model

La tema Rugăciunii se poate organiza o învățare prin experiență, pornind de la o poveste sau de 
la transpunerea acesteia într-un joc de rol/dramatizare, pentru a scoate în evidență modul în care 
este bine să ne rugăm. 
Pe baza textului din � șa de lucru propusă elevilor, facilitați observarea re� exivă, conceptualiza-
rea abstractă, experimentarea activă, valori� când un set de întrebări după modelul de mai jos:

a) Lecturați textul:
„Un om cu frica lui Dumnezeu întâlni odată în călătoria sa un drumeț, cu care intră în vorbă. Pentru a 
�  folositor tovarășului său de călătorie, el aduse în curând discuția la chestiuni religioase. Între altele, îl 
întrebă pe drumeț dacă Îl iubește pe Dumnezeu. Desigur că Îl iubesc, fu răspunsul. Te rogi tu la El fără a 
�  distrat de bună voie1 în rugăciune? O, niciodată nu sunt distrat, răspunse drumețul. Străinul observă 
că tovarășul său de drum nu știe ce va să zică <<a �  distrat în rugăciune>> și voi să-i dea o lecție. Prietene, 
îi zise el, să facem o învoială: Dacă tu ești în stare să zici «Tatăl nostru» fără a �  distrat, îți dăruiesc ție calul pe 
care călăresc. Drumețul, plin de speranță, începu «Tatăl nostru». Dar, când fu pe la jumătatea rugăciunii, se 
întrerupse, întrebând pe străin: Îmi dăruiești și șaua? Nici șaua, nici calul, răspunse străinul, căci în loc 
să te rogi cu atenție, te-ai gândit la cal.” (Dr. Grigore Gh. Comșa, O mie de pilde, Arad, 1929) 

1 „Distrat de bună voie” – în sensul de risipirea gândurilor în timpul rugăciunii. 
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b) Răspundeți la următoarele întrebări:

Întrebare Răspuns

1. Despre ce este vorba în această poveste?

2. Ce intenție a avut străinul față de călătorul cu care 
s-a întâlnit pe drum?

3. Cum a reacționat acesta la propunerea străinului?

4. De ce străinul nu și-a ținut promisiunea făcută 
drumețului de a-i dărui calul?

5. Unde a greșit drumețul?

6. Cum trebuia să se comporte drumețul pentru a 
primi calul promis?

7. Ce învățături morale transmite această poveste?

8. Ce ai învățat tu din această poveste?

9. Ai avut experiențe similare în viața ta?

10. Cum ai reușit să depășești momentele în care nu 
te puteai concentra la rugăciune?

30’

Practică

Exercițiu pe grupe
Creați un alt tip de exercițiu prin care să facilitați observarea re� exivă, conceptualizarea 
abstractă și experimentarea activă.

Învățarea experiențială este unul dintre cei mai buni profesori!

 Caracteristicile învăţării experienţiale:
•  asigură o implicare activă a elevilor;
•  se bazează pe experienţele lor personale;
•  asigură un dialog activ între profesor şi elevi;
•  implică re� ecţia activă (învăţarea este e� cientă după ce re� ectăm asupra situaţiei la care am 

participat);
•  învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din procesul de învăţare;
•  învăţarea începe cu ideile şi conceptele elevului;
•  sunt valorizate experienţele personale şi dezvoltarea personală;
•  evaluarea este considerată a �  o experienţă de învăţare pe care elevii învaţă să o aplice la ei înşişi;
•  învăţarea este centrată pe � ecare persoană în parte;
•  este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie – învăţarea experienţială stimulează abilităţile 

elevilor de a motiva şi explică un subiect din perspectivă proprie.
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Grupa Tema Schița modelului de predare

1 Vindecarea celor zece leproși

2 Pilda semănătorului

„Suntem ceea ce suntem datorită experienței.” 
J. Locke

În cadrul orelor de religie există numeroase teme/situații care pot face trimitere la experiența 
personală a elevilor și acest lucru îi ajută să poată interioriza noile informații, să simtă că le 
aparțin, că ele nu sunt străine de nevoile lor personale și că au relevanță în dezvoltarea lor 
spirituală. Pentru e� cientizarea acestui tip de învățare, se poate face apel la povestiri, studii 
de caz și, nu în ultimul rând, la jocul didactic. Prin intermediul jocului se exteriorizează tră-

irile elevilor, se � xează mai bine informația primită din afară, se dezvoltă gândirea, imaginația și creativitatea. 
Un rol important îl are profesorul, care trebuie să � e un partener de lucru și un ghid pentru elevii săi, ajutându-i 
să descopere valorile pozitive ale religiei, pe care, apoi, să le aplice în viața de zi cu zi.

 Exemple: 
• Dacă vrem să-i învățăm pe elevi despre Taina Botezului, le putem prezenta o înregistrare video 
cu momentele importante din timpul săvârșirii acestei slujbe, dar, în același timp, le putem cere 
să povestească ce au văzut, dacă au participat efectiv la un Botez.

• Dacă vrem să le prezentăm elevilor cum putem să ne manifestăm bucuria prilejuită de Nașterea 
Domnului, avem posibilitatea să vizionăm un � lm despre Crăciun, să învățăm cu ei colinde, însă ne 
putem folosi și de povestiri, despre ceea ce se întâmplă în familia � ecăruia cu această ocazie.

• Dacă ne propunem să-i sensibilizăm pe elevi cu privire la iubirea aproapelui, le putem oferi tot 
felul de exemple pozitive de persoane care s-au remarcat prin diverse gesturi caritabile, dar le 
putem cere să ne povestească dacă au făcut astfel de gesturi, de ce le-au făcut și cum s-au simțit în 
momentul respectiv.  

3. Pregătirea învăţării experienţiale
în predarea religiei

5’

Teorie

Joc de rol pe grupe (activitate pe grupe)
Prin intermediul jocului de rol, vom simula câteva modele de predare pe tiparul 
pregătire-experiență, a unor teme de religie de la nivelul gimnazial. Activitatea se va des-
fășura pe două grupe și � ecare grupă își va alege un lider. Acesta va juca rolul profesorului, 
iar ceilalți membri vor �  elevii. Timp de 10 minute cele două grupe schițează conținutul 

modelului de predare. Apoi, � ecare lider/profesor va preda timp de 5 minute câte o temă prin prisma teoriei 
experiențiale. După � nalizarea prezentărilor, se discută activitatea și se formulează concluziile. 

25’

Practică
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Clasa Tema Argumentare

a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

Exercițiu individual 
Dați exemple de câte o temă pentru � ecare clasă de la nivelul gimnazial, care poate �  abor-
dată prin prisma experienței, argumentând succint alegerea făcută.

15’

Practică

Punctul pe i
A integra în predarea religiei momente sau activități de învățare experiențială reprezintă o formă 
de a pune în valoare experiența personală a elevilor. Acest tip de implicare personală în actul de 
învățare este de dorit datorită caracterului său formativ, în cazul disciplinei religie. Iar succesul 

momentelor de învățare experiențială va depinde, într-o măsură covârșitoare, de modul în care sunt 
introduse prin intermediul etapei de pregătire.



 Conceperea unor modele de predare 
pe tiparul refl ecţie-creativitate

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
        Primii pași

1. Ce este un model de predare pe tiparul re� ecție-creativitate?
2. Criterii de concepere a unui model de predare pe tiparul 
re� ecție- creativitate 
3. Cum îmbinăm re� ecţia și creativitatea în predarea religie?

        Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște principalele caracteristici ale timpul re� ecției și 
creativității;
• veți putea îmbina cele două tipuri de timp în predare;
• veţi dispune de criteriile necesare creării unor noi modele de 
predare pe tiparul re� ecție-creativitate. 

III. Cuvinte-cheie
        predare, creativitate, re� ecţie, învăţare

P5

U1 S4

T1
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Predarea bazată pe re� ecţie şi creativitate este ideală pentru ciclul gimnazial. Dincolo de 
faptul că � ecare dintre noi suntem dispuşi să facem uz de spiritul nostru ludic ori de câte 
ori avem ocazia, ne vedem nevoiţi să recunoaştem că nici nu ne-am putea desfăşura activi-
tatea fără să ne servim de aceste două „axe majore”: re� ecţia – ca una dintre caracteristicile 
fundamentale ale religie, și creativitatea – ca o caracteristică fundamentală a copiilor, dar 

şi a profesorului, într-un sistem de învăţământ care doreşte să valori� ce în mod optim capacităţile tuturor par-
ticipanţilor la educaţie. 

 Pentru a înțelege pe deplin și a putea asuma modelele de predare pe tiparul re� ecție-creativitate, este 
important să clari� căm termenii cu care aceste modele operează: 1) predare; 2) creativitate; 3) re� ecție. 
 1. Predarea este activitatea principală pe care se bazează întregul sistem de învăţământ.

 Predarea este un factor decisiv în devenirea noastră ca oameni şi, din acest motiv, poartă în sine o miză 
formativă uriașă. În cadrul predării, creativitatea este cheia succesului. Atunci când o folosim în mod adecvat, 
ne putem aştepta chiar la rezultate spectaculoase. Spunem „în mod adecvat”, deoarece este bine ca momentele 
de creativitate din cadrul orei de Religie să întrunească următoarele caracteristici:

•  să cultive o gândire liberă, lipsită de orice fel de constrângere;
•  conţinutul să aibă drept scop dezvoltarea creativităţii;
•  să asigure un climat prietenos și democratic.

 
 2. Pentru a putea îndeplini criteriile de mai sus, este necesară și creativitatea profesorilor. Altfel spus, 
creativitatea elevilor depinde într-o mare măsură de creativitatea profesorilor și de capacitatea acestora de a le 
valoriza puterea creativă. Oamenii sunt creativi în moduri și în grade diferite dar, la modul general, ca profesori 
avem nevoie de atâta creativitate cât să ne permită:

•  să concepem activităţi atractive pentru elevi;
•  să creăm un climat deschis, în care elevii să se manifeste liber, eliminând astfel factori de blocaj 

(teamă, imitaţie, frică);
•  să valori� căm în mod optim relaţia profesor-elev la nivel psihologic, în bene� ciul creșterii spiri-

tuale a elevilor.

 Având în vedere că disciplina pe care o predăm este permisivă din punctul de vedere al dezvoltării cre-
ativităţii şi relaţiilor interpersonale, predarea religiei prin valorizarea creativităţii noastre și a elevilor ar putea să 
devină targetul nostru zilnic. Iar creativitatea și modurile de valori� care a ei se pot cultiva!

1. Ce este un model de predare
pe tiparul refl ecţie-creativitate?

5’

Primii pași
       De� niție

Un model de predare pe tiparul re� ecție-creativitate este o succesiune de exerciții 
care îmbină momentele meditative cu activitățile care invită creativitatea elevilor la 
exprimare. 

       De� niție
A preda = a da cuiva în primire un obiect, un bun care îi revine de drept sau de care 
trebuie să răspundă; a înmâna, a încredinţa, a remite, a transmite.

10’

Teorie

„Creativitatea se învaţă, 
chiar dacă nu se învaţă ca � zica sau tâmplăria”  

(B. Schwartz)
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 3. Re� ecţia este unul dintre aspectele de� nitorii ale religie. Re� ecţia este importantă deoarece la această 
vârstă elevii îşi dezvoltă gândirea critică, iar temele de re� ecţie ar putea începe să � e mai prezente în procesul 
de predare. Astfel se face trecerea de la o învăţare centrată pe concret, la o învăţare cu tot mai multe elemente 
abstracte, la un proces cognitiv pe care elevii îl vor folosi şi în alte împrejurări. Elevii pot �  îndrumaţi în proce-
sul de re� ecţie la început prin trasarea de către profesor a anumitor „jaloane”, prin întrebări de tipul „De ce?”, 
„În ce scop?”, „Cu ce rezultat?”, cu referire la diferite aspecte spirituale asociate temei predate. Astfel, ei vor �  
determinaţi să gândească, să re� ecteze la răspunsul pe care urmează să-l ofere. Cu cât înaintăm spre � nalul 
ciclului gimnazial, se pot propune teme de re� ecţie mai complexe, iar elevii pot �  invitaţi să re� ecteze/medi-
teze la aceste teme prin închiderea ochilor, eliminarea altor distrageri din exterior, interiorizare şi concentrare 
exclusivă asupra temei propuse de profesor.

1. Exercițiu pe grupe (15`)
Propuneți trei teme de re� ecție speci� ce disciplinei, prin care să îndrumați elevii în înțele-
gerea unor probleme de ordin spiritual.

2. Exercițiu pe grupe (15`)
Completaţi în tabelul de mai jos cinci motive pentru care este necesar ca profesorul de Religie să � e un pro-
fesor creativ şi să se folosească de creativitate în cadrul demersului didactic. 

30’

Practică

Tema de re� ecție Problema spirituală vizată

1.

2.

3.

Profesorul de religie 
este creativ pentru că:
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 2. Criterii de concepere a unui model de predare 
pe tiparul refl ecţie-creativitate

10’

Teorie

Îmbinarea creativităţii cu re� ecţia în predarea religie este combinaţia cea mai plăcută şi cel mai 
uşor de realizat, deoarece valori� că trăsături de� nitorii ale procesului didactic şi ale partici-
panţilor la acest proces. Predarea pe aceste baze poate deveni foarte atractivă şi plăcută atât pent-
ru profesori, cât și pentru elevi. Pentru ca rezultatul să � e cel scontat, este bine să ne asigurăm că 
demersul nostru didactic bazat pe re� ecţie şi creativitate îndeplineşte anumite criterii:

•  temele de re� ecţie propuse elevilor sunt valori� cate în cadrul orei în care au fost 
propuse (elevii uită repede, este posibil ca o temă de re� ecţie, dacă nu se concretizează 
într-un eseu, să � e uitată);

 Formulăm în continuare şi o serie de recomandări pentru activităţile creative:
•  pentru lucrul pe grupe, este bine ca elevii să � e repartizaţi cât mai omogen, în 

funcţie de abilităţile lor de comunicare şi de creativitatea de care au dat dovadă până 
în acel moment;

•  activităţile creative să � e atractive, să implice toate stilurile de învăţare – vizual, 
auditiv, kinestezic;

•  indicaţiile în vederea realizării activităţilor creative să � e clare şi precise;
•  profesorul să ghideze creativitatea elevilor spre obţinerea unui rezultat în legătură 

directă şi corectă cu tema de re� ecţie propusă.
 
 Nu există o ordine anume în care trebuie să folosim activităţile. Nu suntem constrânşi să folosim întâi 
re� ecţia şi apoi să o aplicăm în cadrul unei activităţi, după cum nu ne opreşte nimeni să desfăşurăm întâi acti-
vitatea care să conducă la o anumită temă de re� ecţie.

•  activităţile creative din cadrul orei valori� că tema de re� ecţie propusă;
•  raţionamentele elevilor sunt veri� cate de către profesor, corectate cu blândeţe în 

cazul în care prezintă erori din punct de vedere dogmatic;
•  este bine să nu abuzăm prin utilizarea prea multor teme de re� ecţie în cadrul unei 

singure ore, deoarece elevii de la ciclul gimnazial nu au încă obişnuinţa unor astfel 
de activităţi care să domine timpul orei.

Aşa DA Aşa NU

„Dragii mei, să ne gândim două minute ce fel de 
«pământ» suntem noi pentru învăţăturile primite de la 
Dumnezeu! Cum putem să îmbunătăţim solul de care 
dispunem?” – ascultăm răspunsurile elevilor, corectăm 
eventualele raţionamente inexacte; pentru exempli-
� carea îmbogăţirii solului, putem prezenta imagini 
personalizate cu un fermier care fertilizează solurile 
– cu rugăciune, iar roadele obţinute sunt bogate.

„Dragi elevi, vă rog să vă gândiţi la importanţa pildei 
semănătorului, pe care să o aplicaţi în viaţa voastră 
cotidiană!” – propunem o temă de gândire pe care nu 
o veri� căm, elevii o vor uita, cu siguranţa, la prima 
pauză.

Exercițiu pe grupe
Pentru o temă la alegere din programa cultului la care predaţi, stabiliţi o temă de re� ecţie 
şi realizaţi două situaţii „Aşa DA”/ „Aşa NU”, după modelul prezentat anterior.

30’

Practică
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3. Cum îmbinăm refl ecţia şi creativitatea 
în predarea religie?

5’

Teorie

Se recomandă ca Religia să � e o materie la care elevii învaţă pentru a primi note sau pentru a 
obţine o medie cât mai mare. Religia este disciplina care, prin conținutul ei, îi va însoţi pe tot par-
cursul vieţii, contribuind la dezvoltarea lor spirituală şi intelectuală. Din această perspectivă, este 
bine să valori� căm potenţialul creativ al elevilor pentru a nu percepe Religia ca pe o disciplină 
rigidă, care îi îngrădeşte, iar re� ecţia o folosim pentru a nu îi încuraja să perceapă totul ca pe un 

joc sau ca pe o poveste. Echilibrarea celor două tipuri de activităţi aparent antagonice stă în măiestria � ecărui profesor 
de a-şi structura timpul unei ore. 

Exercițiu pe grupe
Elaboraţi un model de predare care îmbină creativitatea cu re� ecţia şi care vine în sprijinul 
predării unui anumit conţinut de învățare, la alegere, din programa cultului la care predați. 

30’

Practică

  Temă de re� ecție 

Cât de importantă este re� ecţia 
pentru dezvoltarea gândirii şi trăirii religioase a elevilor?

Model

Pentru lecţia despre Naşterea Domnului, organizați elevii în grupe. Fiecare grupă primeşte materiale 
(hârtie/carton colorat, creioane, lipici etc.) pentru realizarea unui personaj din cele reprezentate 
în icoana sărbătorii. După ce toate grupele au � nalizat lucrul, câte un reprezentant lipeşte per-
sonajul aferent grupei pe o planşă, astfel încât să rezulte icoana Naşterii Domnului. Profesorul 
explică cine este � ecare personaj şi care este motivul pentru care a fost reprezentat. Elevii sunt 
invitaţi să re� ecteze la importanţa prezenţei oamenilor şi a animalelor în icoană � ind astfel ghi-
daţi către concluzia că toată natura participă la acest eveniment de importanţă majoră pentru 
mântuirea neamului omenesc.

Punctul pe i
Valori� carea alternanței dintre momente de re� ecție și activități care solicită creativitatea elevilor este 

o combinație binevenită la ora de Religie. Aceste două tipuri de timp asigură diversitatea necesară, 
precum și o atmosferă relaxată și prietenoasă, favorabilă procesului formativ al elevilor. Prin asumarea 

reperelor de concepere a unui model de predare pe tiparul re� ecție-creativitate, aveți la dispoziție un 
instrument util în creșterea atractivității orei și în atingerea obiectivelor de învățare la � nalul unei 

experiențe de învățare pozitive și plăcute elevilor.
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 Relaţia cu timpul la grupa de vârstă 11-14 ani 
–  studiu individual, teme de refl ecţie –

(60’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Conceptul de timp și relaţia cu acesta la vârsta ciclului gimnazial 
(11-14 ani)
2. Valori� carea relaţiei cu timpul la grupa de vârstă 11-14 ani în 
cadrul orei de religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți înțelege cum se raportează elevii de la grupa de vârstă 
11-14 ani la timp;
• Veți putea valori� ca relaţia elevilor cu timpul în vederea optimizării 
predării Religiei;
• Veţi putea concepe activităţi care să ţină cont de relaţia elevilor cu timpul.

III. Cuvinte-cheie
timp, şcolaritate medie, abstract, logic, selectiv, afectivitate

P5

U2 S1

T1
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5’

Primii pași

Să facem, pentru început, un mic exerciţiu de memorie. Să ne 
amintim când am învăţat pentru prima dată să citim ceasul, 
când am avut prima dată propriul ceas de mână sau când am 
început, propriu-zis, să � m preocupaţi de curgerea timpului. 
Vârsta copilăriei şi a adolescenţei timpurii nu însemna atunci, 

pentru adulţii de astăzi, curgerea unui anumit număr de ore ci, mai degrabă, 
înşiruirea, asemenea unui şirag de perle, a unor evenimente din viaţa noastră 
la care ni se permitea (sau nu) să participăm. Până şi noaptea dintre ani nu 
era percepută de copii – și nu este nici astăzi – ca o curgere a timpului și ca o 
înaintare în vârstă ci, mai mult, ca o schimbare � zică a cifrelor anului.

  Temă de re� ecție 

Cum percepeam vacanţa mare când eram copil?
Care erau reperele mele temporale atunci când nu ştiam să citesc ceasul?

1. Conceptul de timp şi relaţia cu acesta 
la vârsta ciclului gimnazial (11-14 ani)

 Din punctul de vedere al disciplinei religie, această percepţie imprecisă a timpului, proprie copiilor, 
reprezintă un avantaj. Dacă reușim să valori� căm această percepţie inexactă, într-o oarecare măsură, asupra 
timpului, vom putea mult mai ușor să introducem elevii în perceperea și trăirea timpului liturgic.

Ce este timpul? Conceptul de timp a fost – și continuă să � e – una dintre prioritățile omenirii, 
� ind abordat încă din vechime în domenii precum � loso� a, religia, arta sau ştiinţa. Au fost 
formulate nenumărate de� niţii ale timpului, în încercarea de a explica acest concept cu as-
pect de fenomen ireversibil sau de drum care ne poartă dintr-un punct în altul (de la naștere 
la moarte), în funcţie de � ecare domeniu în parte. Newton, Einstein, Leibnitz și mulţi alţii 

s-au străduit să de� nească timpul cât mai bine în funcţie de domeniul lor de activitate.
Fericitul Augustin a încercat, și el, să ofere un răspuns acestei întrebări: 

25’

Teorie

„Ce este într-adevăr timpul? Cine l-ar putea explica uşor, pe scurt? Cine l-ar putea cuprinde în gândire şi să  se 
exprime despre el în cuvinte? Ce noţiune este însă mai familiară, mai cunoscută când  vorbim despre ea, decât 

timpul? (Fiindcă dacă vorbim despre el, înţelegem şi tot aşa când  auzim pe un altul  vorbind despre  el.) Ce  
este,  deci,  timpul?  Dacă nimeni nu mă întreabă,  o  ştiu.  Dacă  sunt  întrebat  şi  caut  s-o  explic,  nu  o  ştiu.” 

(Fericitul Augustin, Confesiuni, 45)

       De� niție

Timpul este: I. mediul omogen şi nede� nit, analog spaţiului, în care ne apare succesiunea ireversibilă a 
fenomenelor. II. durată, perioadă, măsurată în ore, zile etc., care corespunde desfăşurării unei acţiuni, 
unui fenomen, unui eveniment; scurgere succesivă de momente; interval, răstimp, răgaz. (DEX)
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  Temă de re� ecție 

De câte ori i-am auzit pe copii spunând: 
„Mi-aş dori să am mai mult timp”? Dar pe adulţi?

  Temă de re� ecție 

Când constata că nu ne-am pregătit pentru lecție, profesorul de biologie din generală ne 
amintea că, dacă ar putea, ar cumpăra rezervele noastre de timp, � indcă le iroseam aiurea.

2  

Pentru toţi, timpul este o succesiune de evenimente, iar această percepţie este cea care ne in� uenţează 
concepţia despre timp încă de la vârste fragede. Așadar, unitatea de măsură pentru timp nu este minutul, ora 
sau anul, ci (cotidianul) evenimentul (zilei…).

Când eram mici, ni se părea că ziua este nesfârșită, iar acum avem senzaţia, în mod 
constant, că nu avem su� cient timp să facem tot ceea ce ne propunem. Acest lucru se 
datorează în principal activităţilor pe care le desfășurăm și gradului de noutate pe care 
acestea îl comportă. În mod � resc, copiii au o percepţie diferită asupra timpului, deoarece 
tot ceea ce observă, li se transmite sau fac este nou pentru ei; iar atunci când activităţile 
sunt noi, necunoscute, avem senzaţia că timpul se scurge mult mai lent sau facem abstracţie 
de trecerea lui. Prin comparaţie, adulţii sunt prinși în mod constant în aceeași rutină, iar activităţile care nu mai 
conţin un grad ridicat de noutate ne creează senzaţia că timpul se scurge cu repeziciune și nu ne permite să mai 
facem și altceva.

 Indiferent care este de� niţia pe care o acceptăm pentru timp, este un fapt bine cunoscut în lumea 
adulţilor că timpul este cea mai importantă resursă , el � ind asimilat cu însăşi viaţa noastră, după cum spunea 
Benjamin Franklin: „Iubeşti viața? Atunci nu irosi timpul căci el este chiar viaţa ta”  (Hyrum W. Smith, Sistemul 
Franklin, 38).

Unul dintre aspectele ce pot in� uenţa percepţia copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani asupra tim-
pului petrecut în ora de religie este elementul de noutate, de atractivitate al activităţilor pe care le desfășoară. 
Dacă ceea ce fac este repetitiv și, implicit, plictisitor, elevii ajung să perceapă o dilatare a timpului, iar interva-
lul aferent activităţii respective li se va părea o veșnicie. Dacă, dimpotrivă, ceea ce fac este atractiv, ei vor avea 
impresia unei comprimări a timpului.
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 Spre exemplu: dacă la clasă, profesorul alocă 10 minute unei dictări sau lecturi din manual, majoritatea 
elevilor vor simţi că timpul trece foarte greu și îi vom putea vedea cum îşi consultă frecvent ceasul de la mână. 
Dacă, în schimb, vor �  alocate 15 minute unei activităţi participative, pe grupe, în care elevilor li se va solicita 
să creeze o machetă sau să reconstituie un puzzle, veţi putea observa cum, în momentul în care anunţaţi că 
timpul aferent activităţii s-a încheiat, mulţi dintre ei vor solicita minute suplimentare sau vor întreba dacă nu 
avem un cronometru defect deoarece li s-a părut că s-a scurs mult mai puţin timp decât cel alocat. Putem de-
duce, astfel, că percepţia asupra timpului la elevi depinde și de gradul de satisfacţie și de implicare a acestora 
în evenimentele care compun activitatea lor zilnică.

De multe ori, copiii de vârste mici sunt comparaţi cu un burete care absoarbe orice strop de apă, atunci 
când se descrie capacitatea lor de însușire a informaţiilor. La grupa de vârstă 11-14 ani este o situaţie similară, 
deoarece nu se poate spune că la această vârstă elevii și-au însușit deja toate informaţiile. Ei sunt la fel de 
curioși şi dornici să înveţe, mai ales că acum încep să se producă schimbări la nivel � zic și intelectual care 
determină o capacitate mai mare de absorbţie a informaţiei și o dorinţă crescută de a� rmare. 

1. Identi� caţi trei activităţi desfășurate la clasă care crează percepţia de comprimare și de 
dilatare a timpului.

45’

Practică

a. Activităţi care pot da impresia de comprimare 
a timpului

b. Activităţi care pot da impresia de dilatare a 
timpului

 2. Alegeţi una dintre activităţile din categoria A și aplicaţi-o la clasă. Acordaţi elevilor 10-15 minute 
pentru realizare, apoi solicitaţi-le să completeze următorul chestionar. Veţi putea deduce astfel dacă dumnea-
voastră aveţi o perspectivă corectă asupra modului în care elevii percep timpul şi aceste informații vă vor �  de 
folos în proiectarea activităţilor ulterioare.

 Chestionar pentru activitate în clasă
 Cât de interesantă ți s-a părut activitatea?

 Ți-a ajuns/nu ți-a ajuns timpul de realizare? De ce?
 Ai �  dorit să ai mai mult timp?

 Cum te-ai simţit în timpul activităţii?

 În cazul în care răspunsurile elevilor indică faptul că activitatea li s-a părut interesantă şi că au avut 
impresia că nu le-a ajuns timpul, profesorul şi-a atins scopul. Dacă 50% sau mai mult din răspunsuri indică 
faptul că activitatea nu a fost foarte interesantă, iar timpul a părut că trece foarte greu, atunci profesorul tre-
buie să regândească activitatea la clasă în manieră pozitiv-creativă, astfel încât elevii să se simtă atrași, impli-
caţi în ora de religie. La următoarele activităţi vom solicita mai mult imaginaţia elevilor, vom �  mai atenţi la 
modul în care aceștia relaţionează cu timpul precum și la stilurile de învăţare pe care le au elevii.

 3. Din experienţa dumneavoastră de predare, care sunt activităţile pe care elevii le apreciază cel mai 
mult? Elaboraţi o astfel de activitate pentru un conţinut din programa cultului la care predaţi.
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1. Ce este timpul?
ultima frontieră a căpitanului Picard din universul Star Trek 
un ceas mare
mediul omogen și nede� nit analog spaţiului

2. Ce poate in� uența percepţia elevilor de 11-14 ani asupra timpului la ora de religie?
elementul de noutate
tot felul de ceasuri
jocurile cronometrate
copierea lecţiei din manual

2. Valorifi carea relaţiei cu timpul 
la grupa de vârstă 11-14 ani în cadrul orei de religie

Disciplina religie trebuie să le prezinte elevilor, în plus față de alte discipline, un alt fel de 
timp – timpul liturgic – şi, totodată, să introducă noţiunea de veșnicie, de atemoporalitate 
pe care elevii o înţeleg mai greu. Pentru a favoriza predarea unor astfel de conţinuturi, 
este util să ştim cum să valori� căm în mod optim relaţia elevilor cu timpul, modul în care 
aceștia se raportează la timp. 

25’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Cum le vorbesc elevilor despre veşnicie?

 A vorbi copiilor despre timpul liturgic și despre veșnicie pare un lucru foarte greu de realizat, deoarece 
ni se pare că aceste noţiuni depășesc capacitatea lor de înţelegere. Dar, la vârsta ciclului gimnazial, elevii sunt 
deschiși să accepte, prin credinţă, noţiuni de acest tip. Putem spune chiar că elevii de la ciclul primar și gim-
nazial vor înţelege și accepta mult mai ușor conţinuturile cu privire la veșnicie și timp liturgic în comparaţie 
cu cei de la ciclul liceal, care îşi descoperă acum gândirea critică și au tendinţa puternică de a pune sub semnul 
întrebării orice lucru nou care li se prezintă. 

„Su� etul unui copil este deci un oraş: oraş de curând zidit şi întemeiat, oraş care are cetăţeni străini ce n-au încă 
experienţa nici unui lucru (astfel de cetăţeni sunt mai cu seamă uşor de format). Cei care au fot crescuţi într-un 
fel rău de vieţuire, cum sunt bătrânii, sunt greu de schimbat, deşi nu cu neputinţă, căci dacă vor, pot şi ei să se 

schimbe. Cei tineri însă, care n-au încă experienţa vieţii, vor primi cu uşurinţă legile toate.” 
(Sf. Ioan Gură de Aur)
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Am precizat anterior că unitatea de măsură a timpului este evenimentul. Astfel, într-un sens metaforic, 
desigur, la religie, unitatea de măsură a timpului este succesiunea evenimentelor liturgice: de la o duminică 
la alta, de la o sărbătoare la alta există o succesiune de momente liturgice care conduc progresiv către un 
punct culminant, către Înviere, către înveșnicirea timpului � zic, a lui chronos, prin comuniunea cu Dumne-
zeu. Aceasta este, de fapt, percepţia corectă a timpului din punct de vedere spiritual. Sigur că pentru timpul 
petrecut cu diverse activităţi avem drept repere evenimente obișnuite, mai mari sau mai mici, dar misiunea 
profesorului de religie este de a-i învăţa pe elevi să privească și să perceapă timpul din perspectiva veșniciei.

Acest lucru se poate realiza în cadrul orei de religie prin activităţi care alternează diferitele tipuri de 
timp didactic prin activităţile caracteristice lor, după modelul timpului liturgic. Mai exact, în cadrul timpului 
liturgic alternează așteptarea cu împlinirea, pregătirea și prezenţa. Acestea îşi regăsesc echivalent, cel puţin 
parţial, în alternanţa activităţilor: momentul de început al orei, de pregătire, predare, activităţi practice, con-
cluzii/feedback.

Model

Sfânta Scriptură ne oferă întotdeauna o perspectivă care ne duce cu mintea spre cele veșnice. 
Ca atare, analiza evenimentelor scripturistice poate determina o schimbare în modul de ra-
portare a elevilor la lucrurile spirituale. În acest sens, li se poate cere elevilor să descrie modul 
în care consideră ei că va �  receptată în ceruri fapta unui personaj biblic, după ce în prealabil 
li s-a citit secvența respectivă.

Se dă textul: Lc 19,1-10. Ce credeți că i-a pregătit Dumnezeu în ceruri vameșului Zaheu 
când a văzut că acesta a împărțit jumătate din averea sa săracilor și că și-a răscumpărat 
toate nedreptățirile? 

 Concluzie: Învățând să înțeleagă și să privească veșnicia, elevii vor deprinde mai ușor normele morale 
pe care ne străduim să le transmitem, deoarece vor învăţa să își reconsidere atitudinea și acţiunile în funcţie 
de efectul lor pe termen lung și de consecinţele acestora în veșnicie.

1. Pentru un conţinut biblic la alegere din programa cultului la care predaţi, elaboraţi o 
activitate care să ţină cont de relaţionarea elevilor cu timpul, prin care să prezentaţi, într-o 
manieră credibilă și convingătoare, actualitatea mesajului biblic.
2. Realizaţi un exerciţiu pe care să îl aplicaţi la clasă, din care să reiasă utilizarea eveni-
mentelor liturgice ca repere pentru relaţia elevilor cu timpul.

45’

Practică

Relaţia cu timpul la grupa de vârstă 11-14 ani are efect asupra:

percepţiei timpului 
liturgic

înţelegerii trăirii 
creştine din 
perspectiva 

veşniciei

cunoaşterii 
actualităţii 

mesajului biblic

Punctul pe i
Timpul este cea mai importantă resursă în cadrul procesului de învăţământ, iar modul în care 
ne raportăm la el este deosebit de important. Însă, pentru valori� carea sa optimă este mai im-
portant să cunoaştem modul în care se raportează elevii de la ciclul gimnazial la timp, pentru 
că în funcţie de acest aspect vom şti să ne organizăm activităţile şi, mai ales, vom şti cum să 
introducem noţiuni precum: veşnicie, timp liturgic etc. Astfel elevii vor parcurge prima etapă 

pregătitoare în vederea acceptării actualităţii şi veridicităţii mesajului biblic. 
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1. Unitatea de măsură a timpului la ora de religie este:
Evenimentul
Ceasul profesorului, mai ales dacă e cu lanț de aur
Minutul
Succesiunea evenimentelor liturgice

2. Misiunea profesorului de religie este:
De a-i determina pe elevi să meargă la olimpiadă
De a citi cât elevilor cât mai mult din Sfânta Scriptură și de a memora măcar patru Evanghelii
De a-i învăţa pe elevi să perceapă veșnicia
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 Necesitatea şi importanţa 
adaptării comportamentului elevilor la specifi cul timpului

(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Adaptarea comportamentului la speci� cul timpului – o provocare 
pentru copii și adulţi
2. Necesitatea și importanţa adaptării comportamentului elevilor la spe-
ci� cul timpului – repere teoretico-practice
3. Cum se manifestă adaptarea comportamentului elevilor la speci� cul 
timpului, în cadrul orei de religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște factorii care in� uenţează adaptarea comportamentului ele-
vilor la speci� cul timpului;
• veți conștientiza importanța adaptării comportamentului elevilor la 
speci� cul timpului;
• veţi putea recunoaște gradul de adaptare la speci� cul timpului, a� șat 
de elevii dumneavoastră.

III. Cuvinte-cheie
 timp de învăţare, timp recreativ, model, criteriu, concept, resursă

P5

U2 S2

T1
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5’

Primii pași

 De mici copii am învăţat că există momente în care avem voie să facem şi să spunem unele 
lucruri şi, de asemenea, momente în care aceste lucruri ne sunt interzise. Prin urmare, de 
mici am învăţat că expunerea noastră la diverse tipuri de timp (al învăţării, al creativităţii, 
al recreării, al jocului, al odihnei) solicită din partea nostră adaptarea la speci� cul � ecăruia 

dintre ele. Desigur, atunci când eram mici, apărea inevitabila întrebare „De ce?”. Uneori ni se explica detaliat 
că nu este frumos să ne comportăm inadecvat, să ne jucăm atunci când ni se solicită să învăţăm etc. 
 Pe acest fond, pentru că acum suntem adulţi şi, mai ales, pentru că suntem profesori de religie şi in� u-
enţăm prin acţiunile noastre existenţa elevilor pe termen lung, este important să cunoaştem de ce este atât de 
necesar ca elevii să se adapteze speci� cului timpului în cadrul orei, în special din perspectiva timpului mântuirii. 

Înainte de a solicita elevilor să-şi adapteze comportamentul la speci� cul unui anumit tip de 
timp, este important să înţelegem noi înșine care sunt mecanismele acestui proces pentru a 
şti cum să acţionăm asupra lui şi, asemenea unui păpuşar iscusit, să ştim de care sfoară să 
tragem pentru a obţine rezultatul dorit la clasă. De aceea, considerăm necesară o clari� care 
a conceptului de adaptare.

 Aşadar, ceea ce solicităm noi elevilor este să îşi ajusteze, să-şi acomodeze comportamentul, acţiunile, 
limbajul la diferitele timpuri cu care se întâlnesc în cadrul orei de religie, ba mai mult, le solicităm să facă acest 
lucru pe termen lung, din perspectiva timpului mântuirii. Aici, însă, intervine di� cultatea pentru că este uşor 
de a� rmat, dar ceva mai greu de realizat pentru elevi. Cauzele pot �  multiple:

• Vârsta – atunci când sunt mai mici, elevii au tendinţa de a se adapta mai uşor, deoarece învăţarea 
lor se bazează foarte mult pe imitarea a ceea ce văd sau aud. Di� cultăţile apar la vârsta adoles-
cenţei, când elevii doresc să se exprime liber, să � e acceptaţi de grup şi atunci, chiar dacă în mod 
inconştient îşi dau seama că nu au un comportament adecvat, persistă în el datorită unui spirit 
de rebeliune speci� c vârstei.

• Mediul familial – în şcolile de masă, elevii provin din diverse medii sociale, uneori din familii 
dezorganizate, monoparentale, familii în care unul sau ambii părinţi sunt dependenţi de alcool, 
familii în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate să lucreze, iar copiii sunt lăsaţi 
în grija altor membri ai familiei (bunici, unchi, mătuşi, fraţi mai mari). Aceste di� cultăţi la care 
copiii sunt expuşi de la vârste fragede lasă urme adânci în comportamentul lor şi, de cele mai 
multe ori, acestea se remarcă în imposibilitatea de a se adapta la cerinţele şcolii, respectiv la tim-
purile didactice.

1. Adaptarea comportamentului la specifi cul timpului – 
o provocare pentru copii şi adulţi

20’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Cât de greu îmi era în copilărie să mă adaptez unor timpuri cu speci� c diferit?
Dar ca adult? Ce di� cultăţi de adaptare la speci� cul timpului pot constata?

       De� niție
Timpul de învăţare la disciplina religie este timpul în care elevii deprind, cu ajutorul 
profesorului, o serie de valori şi norme de comportament moral religios, aşa cum 
acestea reies din episoadele biblice, din vieţile s� nţilor şi din întreaga istorie creştină.

„Inteligenţa înseamnă adaptare” 
(Marin Preda)
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  Temă de re� ecție 

Cum îmi in� uenţează problemele pe care le am 
capacitatea de adaptare la speci� cul timpului?

• Tulburări de comportament cu cauze medicale – este posibil ca unii dintre acei elevi care manifestă 
di� cultăţi de adaptare a comportamentului să sufere de anumite boli (ADHD, diabet, alte traume 
� zice) care să cauzeze aceste di� cultăţi. În fond, haideţi să ne gândim cât de irascibili devenim 
noi, adulţii, atunci când avem o simplă răceală, de exemplu: starea de disconfort provocată de 
boală ne îngreunează toate acţiunile. 

 Adaptarea în astfel de condiţii este mai di� cilă. Ceea ce ne rămâne de făcut este să ne străduim să îi 
învăţăm pe elevi să perceapă în primul rând timpul mântuirii şi să înveţe să se adapteze acestuia, ca la un stil 
de viaţă, deoarece odată ce încep să-şi împroprieze acest timp, restul va �  mai uşor de realizat. Aici intervine 
abilitatea profesorului de a-i învăţa pe elevi cum să perceapă timpul mântuirii şi cum să se adapteze la speci� -
cul acestuia. 

 Desigur, este important să nu pierdem din vedere faptul că noi le solicităm elevilor ceva ce ar trebui să 
înveţe şi din exemplul nostru. Profesorii, în egală măsură, trebuie să manifeste o capacitate de adaptare facilă 
a comportamentului la tipurile de timp pe care şi-au propus să le folosească la clasă în ziua respectivă. Astfel, 
această adaptare comportamentală, deşi este în special solicitată elevilor, are un dublu sens: și profesorii se pot 
adapta mai greu situaţiilor de la clasă datorită faptului că este posibil să � e supraaglomeraţi de documentaţia 
şcolară, să aibă încercări și suferințe sau probleme familiale. Dar, privind existenţa din perspectiva timpului 
mântuirii, profesorii pot să prezinte acest exemplu în faţa elevilor pentru a facilita desfăşurarea orei de religie 
în condiţii optime. 

40’

Practică

Exercițiu 1 (20’)
Din experienţa personală, identi� caţi alte cauze ale di� cultăţilor de adaptare la speci� cul 
timpului pentru elevii de la ciclul gimnazial. Notaţi-le în tabelul de mai jos. 

Exercițiu 2 (20’)
Realizaţi un ciorchine plecând de la sintagma „timpul mântuirii”, care să cuprindă cât mai multe cuvinte de-
rivate din aceasta. 

Cauze ale di� cultăților de adaptare la speci� cul timpului:
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Pentru a ne clari� ca anumite nelămuriri legate de necesitatea şi importanţa adaptării com-
portamentului elevilor la speci� cul timpului, revenim inevitabil la întrebarea celor mici: 
„DE CE?”. De unde vine această necesitate a adaptării comportamentale, ce anume îi con-
feră importanţă acestui aspect?
Necesitatea adaptării comportamentale a elevilor la speci� cul timpului este cauzată de mai 
multe aspecte:

•  modul diferenţiat de relaţionare a elevilor cu timpul, respectiv cu � ecare tip de timp 
didactic în parte;

•  tipurile de timp didactic utilizate de către profesor în cadrul orei de religie;
•  conţinuturile ce reclamă utilizarea unui anumit timp;
•  succesiunea a cel puţin două-trei tipuri de timp în cadrul unei ore de religie.

 
 Necesitatea, ca nevoie imperioasă de a face un anumit lucru, ne apare ca un mare semn de exclamaţie,  
în vederea adaptării comportamentale. Atunci când auzim termenul necesitate sau ne gândim la el, întot-
deauna avem în minte imaginea a ceva ce trebuie obligatoriu îndeplinit, a unui termen restrictiv, care nu ne 
oferă posibilitatea unei alte alegeri. Astfel încât este absolut necesar ca elevii să-şi adapteze comportamentul la 
speci� cul timpului, în vederea reuşitei orei de religie, a transmiterii conţinuturilor într-un mod cât mai corect 
şi cât mai atractiv.

 Adaptarea comportamentală trebuie privită şi din perspectiva pedagogiei, a educaţiei, deoarece elevii 
vor învăţa, astfel, o importantă lecţie de viaţă şi anume că � ecare moment ne cere o anumită atitudine, un anu-
mit limbaj şi un comportament adaptat. Desigur, atu-ul profesorului de religie este că, învăţându-l pe elev să-şi 
controleze comportamentul din perspectiva timpului mântuirii, din perspectiva veşniciei, acesta va răspunde 
mai uşor la celelalte tipuri de timp. Elevii noştri vor avea un comportament moral şi vor şti să se adapteze nu 
doar în clasă, ci şi în alte contexte de viaţă. De exemplu, vor şti să gestioneze un con� ict sau cel puţin să nu îl 
ampli� ce prin acţiuni sau limbaj injurios, dacă în clasă vor învăţa să se comporte frumos cu colegii de echipă 
(în cadrul timpului creativ, recreativ etc) şi să asculte cu calm şi răbdare opiniile celorlalţi. 
 
 DE CE este importantă adaptarea comportamentului elevilor la speci� cul timpului? 

•  Primul şi cel mai important motiv este acela că, pentru predarea pozitiv-creativă a religiei, este 
necesară abordarea mai multor tipuri de timp în cadrul unei singure ore de curs pentru a asigura 
varietatea și atractivitatea acesteia. Dacă elevii au di� cultăţi în a se adapta tipurilor de timp, o 
parte din conţinut se va pierde sau ora nu-şi va atinge scopul propus. 

•  În al doilea rând, profesorul caută ca, prin alternarea timpurilor, să transmită elevilor nu doar 
conţinuturi, ci să determine şi schimbări de comportament, care nu se vor putea produce dacă ele-
vii vor avea di� cultăţi de adaptare comportamentală. 

•  Din perspectiva celorlalţi elevi, cei care nu doresc să îşi adapteze comportamentul la speci� cul 
timpului utilizat sau au di� cultăţi în a face acest lucru, vor avea tendinţa de a deranja pe ceilalţi 
prin refuzul lor de a participa. 

 Necesitatea şi importanţa adaptării comportamentului elevilor la speci� cul timpului solicită, astfel, din 
partea profesorului mai multă abilitate în ceea ce priveşte organizarea activităţilor, dar mai ales a momentelor 
de trecere de la o activitate la alta, de la un tip de timp la altul.

2. Necesitatea şi importanţa adaptării comportamentului elevilor 
la specifi cul timpului – repere teoretico-practice

20’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Cum văd eu necesitatea adaptării la speci� cul timpului? 
Este aceasta o necesitate reală pentru ora mea?
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Ştim că este necesar ca nu doar elevii, ci şi profesorii să-şi adapteze comportamentul la 
speci� cul timpului didactic. Dar, pentru a şti dacă elevii sunt pe drumul cel bun, este im-
portant să avem şi unele puncte de reper în acest sens, deoarece uneori s-ar putea ca ei să 
mimeze mai mult sau mai puţin intenţionat această adaptare. Spre exemplu, este posibil ca, 
în timpul re� ecţiei, unii dintre elevi să nu mediteze la subiectul indicat de profesor, ci să se 
gândească la subiecte total străine de ora de religie. Pe unii dintre ei poate nici nu reuşim 

să-i identi� căm, deoarece atunci când discutăm cu elevii despre subiectul la care au meditat, timpul insu� cient 
ne determină să solicităm răspunsuri prin sondaj. Poate că nu vom avea astfel de situaţii la clasă, dar, în general, 
considerăm că este bine ca, pentru � ecare tip de timp, să stabilim o grilă, în funcţie de caracteristicile pe care le 
are, pentru a ne da seama dacă elevii noştri reuşesc sau nu să facă trecerea de la un timp la celălalt.

 Adaptarea comportamentului la speci� cul � ecărui tip de timp didactic folosit în cadrul orei de religie 
devine unul dintre factorii deosebit de importanţi, deoarece elevii se întâlnesc aici cu o varietate foarte mare 
de elemente care necesită o adaptare continuă de la un timp la celălalt. Di� cultatea acestor aspecte nu trebuie 
să ne influenţeze totuşi, pentru că elevii de la ciclul gimnazial au o capacitate foarte mare de adaptare, 
desfăşurându-și o bună parte de activitate prin imitarea acţiunilor adulţilor. Dacă vom reuşi să oferim un exemplu 
adecvat, mai mult de jumătate din di� cultăţi sunt depăşite. În plus, prin dezvoltarea abilităţii lor de a se adapta 
uşor şi în scurt timp de la un moment la altul, de la un speci� c la altul, îi vom ajuta pe copii să perceapă cu mai 
multă uşurinţă timpul liturgic acolo unde momentele se succedă destul de repede, iar implicarea credincioşilor 
creşte gradual (în cadrul S� ntei Liturghii avem de-a face întâi cu partea învăţătorească, apoi credincioşii sunt 
ghidaţi spre partea s� nţitoare; se trece de la Liturghia catehumenilor la cea a credincişilor etc). 

3. Cum se manifestă adaptarea comportamentului elevilor 
la specifi cul timpului, în cadrul orei de religie?

20’

Teorie

40’

Practică

Exercițiu 1 (20’)
Identi� caţi cel puţin două elemente care conduc imperios la adaptarea comportamentului 
elevilor la speci� cul timpului. Notaţi-le în tabelul de mai jos și explicaţi-le. 

Exercițiu 2 (20’)
Prin ce se manifestă abilitatea profesorului de a înlesni adaptarea comportamentului elevilor la speci� cul tim-
pului? Enumeraţi cel puţin trei elemente.

Tip de timp Caracteristici Elemente de adaptare a comportamentului

Timpul cultic
 Timpul comuniunii
 Elevii conștientizează apropierea 

de Dumnezeu prin acţiunile lor

 Atitudine calmă, liniștită
 Spirit de echipă
 Conștiinciozitate

Timpul
recreativ

 Organizat
 Atractiv
 Creativ 

 Implicare în activitate
 Atenţie la detalii
 Rezultate deosebite
 Solicitare de timp suplimentar (indică faptul că 

elevii sunt foarte interesaţi de subiect și doresc 
să ofere un rezultat cât mai bun)
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40’

Practică

Exercițiu 1 (20’)
Folosind ca model grila prezentată anterior, încercaţi să realizaţi o grilă asemănătoare pen-
tru timpul învăţării și timpul re� ecţiei. 
Exercițiu 2 (20’)
Identi� caţi patru elemente prin care profesorul poate facilita adaptarea comportamentului 
elevilor la speci� cul timpului. 

Comportamentul elevilor este unul dintre cei mai importanţi factori care in� uenţează desfăşura-
rea unei ore de curs. În funcţie de acesta, profesorul îşi poate îndeplini sau nu scopul propus pen-
tru lecţia respectivă. În cadrul orei de religie, unde timpul didactic se prezintă sub forme variate 
care necesită implicare maximă din partea tuturor participanţilor la actul didactic, adaptarea 
comportamentului elevilor la � ecare element în parte este de o importanţă covârşitoare pentru 
aceştia din perspectiva experierii timpului cultic şi, mai ales, al timpului mântuirii.

Punctul pe i



 Conceperea unor modalităţi concrete de determinare a 
adaptării comportamentale a elevilor 

la specifi cul timpului – timpul de învăţare
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
        Primii pași
        1. Elevul: spectator sau partener la ora de religie?
        2. Drepturi, datorii și nevoi ale profesorului și ale elevilor la ora de  
        religie
        3. Modalități concrete de determinare a adaptării comportamentale
        Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veţi dispune de modalități concrete prin care să tratați elevii ca 
parteneri, în timpul orei de religie;
• veți cunoaște metode, aplicații, exerciții care să servească procesului 
de adaptare a elevilor la timpul de învățare din ora de religie;
• veți reactualiza informațiile privind drepturile, datoriile și nevoile 
comune și distincte ale profesorului de religie și ale elevilor.

III. Cuvinte-cheie
        timp de învățare, adaptare comportamentală, structura orei

P5

U2 S3

T1
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Elevii întâmpină uneori di� cultăți în a se adapta la oră, odată recreația încheiată. Unii mani-
festă probleme de concentrare, alții manifestă dezinteres față de profesor și față de cele prezen-
tate, în timp ce alții se integrează în grupul celor „turbulenți”. Chiar dacă manifestările sunt 
diverse, problema este una singură: neadaptarea comportamentală la timpul de învățare. Inte-

grarea unui moment cultic în ora de religie determină statutul aparte al acestei discipline în cadrul orarului  
școlar. Astfel, respectului datorat în mod � resc timpului de învățare i se adaugă cel datorat experienței reli-
gioase. Comportamentul elevilor în timpul acestei ore nu exprimă doar gradul de interes față de conținutul 
informativ al unei discipline, ci este oglinda unei atitudini interioare față de aceasta. 
 În acest context, intră în responsabilitatea cadrului didactic să faciliteze adaptarea comportamentală 
la speci� cul disciplinei sale, prin conceperea și aplicarea unor modalități concrete de introducere în atmos-
fera proprie orei de religie. 

5’

Primii pași

Temă de re� ecție

Cum pot facilita tranziția de la atmosfera recreației 
la atmosfera speci� că orei de religie?

5’

Teorie

Timpul de învăţare se referă la momentele din ora de religie în care profesorul transmite elevilor 
informații sau le facilitează o experiență legată de subiectul propus prin curriculum.

 Timpul de învăţare se referă, în accepțiunea acestei secvențe de învățare, la acele momente din ora de 
religie în care profesorul transmite elevilor informații sau le facilitează o experiență legată de subiectul propus 
prin curriculum. Așadar, timpul de învățare este timpul informării și al formării, alternanță speci� că orei de 
religie. Timpul de învățare nu trebuie confundat cu întreaga durată alocată unei ore (45-50’), pentru că 
sunt necesare și momente pentru socializare, pregătire sau � nalizare/concluzionare. Dacă ordinea și alternan-
ța acestora vor �  concepute într-o manieră echilibrată, ora de religie va �  percepută de elevi ca � ind „ora cu 
de toate”, în cel mai bun sens al expresiei.

1 sunt recunoscuți ca persoane și salutați nominal, acolo unde este posibil;

2
sunt pregătiți, insesizabil, pentru primirea conținuturilor de învățare, prin dialoguri lejere și agreabile 
sau prin alte elemente la dispoziția profesorului;

3 învață multe despre viață, despre ei înșiși, despre cultul confesiunii lor;

4 înțeleg logica celor prezentate, pentru că profesorul nu uită niciodată să concluzioneze toate cele discutate;

5 sunt încurajați pentru ceea ce urmează în viața lor, zi de zi;

6 fac experiența unor scurte dar esențiale momente de viață spirituală.

 Ora de religie este ora în care elevii:

1. Elevul: spectator sau partener la ora de religie?
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 Elevul trebuie să devină partener în educație, însă, de cele mai multe ori, neajunsurile sistemului – pe 
care nu le detaliem aici – fac ca orele să nu poată ieși din tiparul „profesorul prezintă – elevul ascultă (teoretic 
activ, practic absent)”. Altfel, elevul rămâne un veșnic (și comod pentru toată lumea) spectator. 

 Școala, societatea, dar mai ales Biserica au nevoie de oameni ai făptuirii, nu ai constatării. Începutul 
poate �  în ora de religie. Elevii noștri ne sunt aliați, nu adversari. Ei ne sunt parteneri „de joacă”, pentru că 
educația poate �  un foarte frumos joc, dacă o tratăm ca atare.

„Curajul este puterea minții, capabilă de a cuceri tot ceea ce amenință 
atingerea binelui suprem.” (Tillich, Curajul de a � , p. 13)

„Profesorul să se facă și el simplu școlar, alergând la un loc cu copiii și adolescenții
după licuriciul minunat al gândului, care luminează în întunericul banalității utilitare zilnice.”

(Vasile Pârvan, Datoria vieții noastre) 

Amintiți-vă experiența școlară proprie și re� ectați la următoarele întrebări referitoare la 
ora preferată. Împărtășiți colegilor concluziile discuției din cadrul grupei de lucru.15’

Practică

Gru
pa 1

La ora preferată, ce vă făcea să vă simțiți bine?
Gru

pa 2

La ora preferată, erați implicat/ascultător activ/ascultător pasiv?

Gru
pa 4

La ora preferată, ce ați �  schimbat, dacă ați �  avut ocazia?

Gru
pa 3

La ora preferată, vi se permitea să vă exprimați părerea?

a. Tranziţia de la „învăţământul informării” la „învăţământul făptuirii”

Învățământul actual bazat pe competențe și centrat pe elev are ca scop � nal scoaterea din 
anonimat a elevului, descoperirea creativității și a modului optim de învățare al � ecărui 
elev. Procesul acesta de tranziție de la „învățământul informării” la „învățământul făp-
tuirii” este unul anevoios care necesită mobilizarea tuturor forțelor implicate, profesori și 
părinți, deopotrivă. 

15’

Teorie

Unul singur: ordine în timpul orei!BENEFICII? 

O mulțime, dintre care cel mai grav: formarea unui membru al societății fără opinie, 
fără CURAJUL DE A FI! (Tillich, Curajul de a � , p. 13)

PREJUDICII? 

2 Din lecția de deschidere a cursurilor de istoria antică și de istoria artelor, ținute în semestrul de iarnă 1919-1920 la 
Universitatea din Cluj, citită în ziua de 3 noiembrie 1919.
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b. Care este profi lul elevului-partener?

         Elevul implicat în actul de predare 
o  A implica elevul în actul de predare a religiei este cel mai important și, totodată, cel mai � resc 

lucru, pentru că, prin această implicare, el participă la propria formare, la construirea propriei 
vieți spirituale pentru care și despre care îi vorbește profesorul. Un elev implicat în predarea reli-
giei înseamnă un elev viu din punct de vedere spiritual și, general, uman.

1

3

2

4

          Elevul cu idei, pe care și le exprimă pentru că este încurajat
o  Ora de religie nu trebuie percepută ca un prilej de învățare a unor doctrine și reguli rituale (așa 

cum se întâmplă adeseori!), ci ca o ocazie de dezvoltare, pentru care este absolut necesară for-
mularea și exprimarea propriilor idei. Acestea re� ectă un mod de gândire, un fel de a � , viața 
interioară a elevului, astfel încât profesorul, ascultând ideile � ecăruia, va dispune de mai multe 
informații și elemente de folos în ghidarea dezvoltării personale a acestuia.

        Elevul creativ, care este ajutat să își descopere tipul de inteligență, talentul/TALANTUL
o  Este interesul profesorului de religie să contribuie la dezvoltarea creativității elevilor, cel puțin 

din două perspective: 
1) Evangheliile scot în evidență valoarea talanților (talentelor, darurilor cu care este înzes-
trat � ecare om) pentru sporirea cărora suntem responsabili, iar profesorul de religie are un 
rol deosebit în „înmulțirea” acestor talanți. 
2) Un om creativ are capacitatea de a se transpune mai ușor în planul experienței spirituale, 
care presupune multe aspecte nevăzute, a căror percepere presupune și o anumită � exibili-
tate mentală, interioară.

        Elevul care îndrăznește să întrebe, să caute și, mai ales, cel care are curajul să IUBEASCĂ.

Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească!

o  Există mai multe opțiuni la dispoziția profesorului pentru a face ca elevii să se simtă și să devină 
efectiv parteneri ai actului educațional/formativ.  
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c. Prezentaţi obiectivele și cereţi părerea elevilor 

 Puteți încerca să aplicați următorul model de exercițiu cu elevii:

Model

Oferiți elevilor posibilitatea de a asuma, din când în când, responsabilități de predare. Dirijați 
exercițiul astfel încât elevul să conștientizeze implicațiile actului didactic.

Ești desemnat să � i profesor pentru 5 minute, timp în care trebuie să predai „elevilor” (colegii 
de clasă) un fragment de lecție pe tema „Aproapele meu” având ca punct de plecare parabola 

samarineanului milostiv. Ideea pe care trebuie să o scoți în evidență este: „Cine este aproapele 
meu?”. Cum procedezi?
    Întrebări de sprijin:

1 Cum îți organizezi predarea?

2 Ce atitudine vei avea față de colegi? 

3 Ce atitudine aștepți să aibă colegii? etc.

Dezavantajul de a nu preda aşa cum vedeţi dumneavoastră respectiva parte din lecție va �  
contrabalansat de responsabilitatea pe care o vor simți/avea şi de înţelegerea actului de predare. 
Fiecare elev care va trece printr-o astfel de experiență, după ce va depăși amuzamentul inevi-
tabil la vârsta gimnaziului, va înțelege că profesorul nu are o misiune ușoară și, chiar dacă nu 
imediat, efectele acestei conștientizări vor deveni vizibile în comportamentul său. Lecția � ind 

una care s-a predat deja; acest „joc” poate �  văzut și ca o modalitate de evaluare.

 Orice lecție trebuie să înceapă, conform tuturor manualelor de didactică, prin anunțarea obiectivelor, 
astfel încât elevul să știe la ce să se aștepte în timpul predării. Pe lângă acest aspect, pentru a ne asigura de ca-
litatea de partener a elevilor, ar �  indicat să li se prezinte un plan al lecției și, de ce nu, să li se ceară părerea cu 
privire la metoda de lucru. Este important să-i invitați să vă spună cum ar dori să � e lecția. La început, poate 
nu vor �  receptivi dar, dacă veţi insista, vor colabora și li se va părea interesant dacă veţi avea deschiderea de 
a preda, cel puțin parțial, după modelul lor. 

 Orice formă/modalitate prin care profesorul reușește să îl determine pe elev să se simtă partener în 
actul educațional este binevenită.

Elevul se va simți tratat ca 
partener al actului educaţional,

dacă i se acordă atenție.
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2. Drepturi, datorii și nevoi ale profesorului și ale elevilor 
la ora de religie

O abordare binevenită atunci când dorim să determinăm adaptarea comportamentală la 
ora de religie este aceea de a ajuta elevii să conștientizeze care sunt drepturile, datoriile și 
nevoile lor și ale cadrului didactic la ora de religie. Succint, prezentăm în continuare activi-
tățile și responsabilitățile speci� ce � ecărui membru al comunității educaționale:

5’

Teorie

Profesorul Elevul

Manageriază activitatea Este bene� ciarul muncii cadrului didactic
Comunică informaţie Așteaptă și receptează informaţie

Împlineşte o misiune Învață despre Dumnezeu, despre sine 
și despre ceilalți

Exercită o responsabilitate formativă, sprijină 
elevul în dezvoltarea personală Participă la propriul parcurs de dezvoltare personală

Aplică un plan de lecţie Exersează și aplică informațiile primite
Conversează euristic Primește un model comportamental

Îndeplinește obiective formative Se lasă modelat

Activitățile pe care le fac elevii și profesorul la oră sunt diferite, însă ambele părți sunt conduse de 
nevoi, dorințe, așteptări, drepturi. Ora de religie este, prin excelență, atentă la sentimentele, emoțiile care îi 
conduc pe participanții la educație, iar conștientizarea lor îi va ajuta pe profesori să îi transforme pe elevi în 
participanți activi la oră, în persoane conștiente de atitudinea lor în timpul de învățare.  

Profesorul Elevul

Drepturi, datorii și nevoi în timpul de învățare
Parcurgeți � șa de lucru în care sunt precompletate activitățile comune orelor de la orice 
disciplină. Prin consultare cu colegii, completați la � ecare categorie două-trei elemente 
speci� ce orei de religie.

15’

Practică

•  de a manageria activitatea de învățare
•  de a evalua
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Are dreptul...

• la exprimare
• de a �  evaluat onest
• la informaţie
• _______________________________
• _______________________________

Are dreptul...
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Începem ora cu rugăciunea?

• de a comunica informaţii
• de a respecta curriculumul
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Are datoria...

• să � e ascultat
• să � e respectat
• să � e creditat
• _______________________________
• _______________________________

Așteaptă să...

• timp
• exemple din viaţa personală
• pe sine ca exemplu, ca model
• _______________________________
• _______________________________

Dăruiește...

• colaborarea elevilor
• un climat adecvat în clasă
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Are nevoie de....

• de a recepta mesajul transmis de profesor
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Are datoria...

• să � e ascultat
• să � e creditat
• să � e înţeles
• _______________________________
• _______________________________

Așteaptă să...

• atenție
• inteligență
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Dăruiește...

• să � e recunoscut ca persoană distinctă 
de colectiv

• să � e respectat
• _______________________________
• _______________________________

Are nevoie....

3. Modalităţi concrete de determinare a adaptării comportamentale

Elementul fundamental în generarea adaptării comportamentale a elevilor la timpul de 
învățare este modul în care cadrul didactic își gestionează ora, modul în care manageriază 
întreaga sa activitate cu elevii. Primul pas în acest proces este acela de a asigura o tranziție 
rapidă și e� cientă de la timpul pauzei la timpul orei.

 La ora de religie se obișnuiește ca profesorul să deschidă activitatea cu o rugăciune. Acest moment 
este prevăzut în desfășurarea lecției, în lucrările de didactica specialității (Sebastian Șebu et al., Metodica,156). 
În practică, acest moment se folosește pentru a realiza trecerea de la timpul recreaţiei la cel al învăţării şi invers: 
rugăciunea rostită la începutul și � nalul orei. Aici intervine, însă, o problemă majoră. Elevii își creează, în timp, 
automatismul mental că, odată cu rostirea rugăciunii, începe ora de religie, însă ei nu sunt pregătiți în mod 
real pentru acest moment spiritual.

10’

Teorie

Să nu facem din rugăciunea în sine 
o metodă de adaptare comportamentală!
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 Ceea ce putem avea în vedere, în această privință, este un scurt moment de pregătire prealabilă, care să 
aducă elevii în starea adecvată unui moment cultic. Pregătirea pentru rugăciune se poate realiza prin crearea unui 
moment de relaționare, de salut și discuție liberă (maximum 5 minute) care va aduce un bene� ciu important 
atât momentului de rugăciune, cât și întregii ore. Este foarte important să nu facem din rugăciunea în sine o 
metodă de adaptare comportamentală!

 Nu pledăm pentru prelungirea exagerată a momentului inițial, însă considerăm că nivelul de calitate 
al procesului de predare poate �  crescut de o pregătire adecvată.

Managementul timpului este foarte important 
pentru a nu se prelungi exagerat de mult momentul inițial.

FIȘĂ SUPLIMENTARĂ
MODEL de organizare a unei ore de religie

Moment organizatoric

• Organizarea clasei pentru începerea lecției
• Rostirea rugăciunii de început de către elevi
Propunem inversarea ordinii obișnuite: rugăciune – organizarea clasei, ast-
fel încât elevii să aibă un scurt moment de pregătire prealabilă.

Actualizarea cunoștințelor

Anunțarea titlului lecției noi 
și prezentarea obiectivelor 

propuse

Propunem ca acestor etape tradiționale să li se adauge un scurt moment 
în care profesorul să a� e interesele/curiozitățile elevilor în legătură cu tema 
anunțată și/sau modul în care le-ar plăcea ca acestea să � e predate.

Comunicarea 
noilor 

cunoștințe

În cadrul etapei de comunicare a noilor cunoștințe, propunem introducerea 
unei rugăciuni suplimentare, în acord cu tematica lecției, în care să � e iden-
ti� cate pentru elevi elementele corespondente cu conținuturile prezentate. 
Spre exemplu:
Tema Predicii de pe munte – „Tatăl nostru”
Tema Învierii – „Hristos a înviat”, „Înviat-ai din mormânt…”, „De Te-ai și 
pogorât în mormânt…” etc.
Tema Rusaliilor/Pogorârii Duhului Sfânt – „Împărate ceresc”
Tema Botezului – „Preasfântă Treime”

Fixarea noilor cunoștințe
Aprecierea, asocierea, generalizarea

Activități suplimentare

Încheierea

Rostirea rugăciunii
Propunem ca încheierea orei să nu se facă întotdeauna prin rostirea rugă-
ciunii, ci printr-un moment � nal de socializare care să facă tranziția între 
conținutul orei și recreație. 

Lucru pe grupe!
Fiecare grupă formulează primele 2-3 replici ale profesorului la intrarea în clasă, care pot 
�  pozitive sau negative, la alegerea grupei. Replicile vor �  însoțite de o minimă descriere a 
posturii, atitudinii, mișcării în spațiul clasei, tonului etc. pe care le va avea profesorul. Apoi 
le transmit unui reprezentant al unei alte grupe, care le va interpreta. Ceilalți participanți 

30’

Practică

vor încerca să determine dacă abordarea este pozitivă sau negativă. Se va analiza � ecare tip de abordare în 
încercarea de a vedea:
• Dacă transmite un sentiment de calm, seninătate, fericire și confort psihic pentru elevi, esențial în cadrul 

orei de religie;
• Dacă limbajul paraverbal și non-verbal al profesorului sunt adecvate la speci� cul orei de religie.
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 Gra� cul procesului de adaptare comportamentală la timpul de învățare al orei de religie, în accepți-
unea acestei secvențe, ar putea �  următorul:

FIȘĂ SUPLIMENTARĂ

Adaptarea comportamentală

Interesul pentru dezvoltarea personală

Interesul suscitat de primele cuvinte ale profesorului despre lecția zilei

Respectul pe care îl inspiră persoana profesorului

Atmosfera creată de profesor din primul minut

5

4

2

3

1

 Etapele determinării unei adaptări comportamentale � rești, fără constrângeri, trebuie să urmeze acești 
pași la ora de religie:

1. Atmosfera creată de profesor din primul minut, prin calmul și seninătatea sa, pe care elevii le vor aso-
cia automat cu experiența religioasă. Cineva care vine să le vorbească elevilor despre viața religioasă și 
vrea să � e credibil trebuie să trăiască în chip real în fața elevilor marea fericire de a �  creștin.

„Asupra apropierii de Hristos, proba care nu înșală, criteriul de� nitiv este buna dis-
poziție. Numai starea de fericire dovedește că ești al Domnului.”

(Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)

2. Respectul pe care îl inspiră profesorul elevilor vine atât din starea sa de spirit pe care elevii o percep 
imediat, cât și din concordanța dintre cuvintele și faptele sale.
3. Interesul pe care îl suscită la momentul prezentării titlului lecției și a obiectivelor acestora trebuie să 
� e generat de o prezentare incitantă, care lansează semne de întrebare. Elevii de la ciclul gimnazial sunt 
în mod special înclinați înspre a pune întrebări și a căuta neobosit răspunsul lor. Așadar, dacă profesorul 
reușește, în modul de anunțare a lecției, să genereze în mintea lor aceste întrebări, poate considera că a 
început lecția „cu dreptul”!
4. Interesul pentru dezvoltarea personală este esențial în etapa de adaptare a comportamentului. Dacă 
elevii vor simți că au ceva de învățat/auzit care să îi ajute să crească, informații și experiențe care îi vor 
ajuta să � e mai repede „oameni mari”, vor �  automat mult mai interesați de conținuturile prezentate.
5. Scopul este atins: adaptarea comportamentală la timpul de învățare este generată în mod � resc și vine 
ca rezultat al inițiativei elevilor.
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Lucru pe grupe!
Fiecare grupă primește o temă din programa școlară. Fiecare grupă compune propozițiile 
introductive (care să necesite profesorului maxim un minut) adecvate pentru a capta rap-
id atenția elevilor asupra conținutului orei. Se vor avea în vedere două aspecte principale:

30’

Practică
1. lansarea unor interogații care să stârnească curiozitatea elevilor
2. sublinierea actualității episodului/temei – este importantă mai ales pentru copiii secolului XXI!

Grupa 1: Fericirile
Grupa 2: Crearea lumii

Grupa 3: Pilda � ului risipitor
Grupa 4: Taina Botezului

Implicarea activă a elevilor în activitățile de învățare este generată în mare măsură de maniera de 
organizare a orei, din primul minut al acesteia, încă de la primele cuvinte și propoziții formulate 
de profesor. Captarea atenției de la începutul orei și suscitarea interesului față de conținutul de 
învățare prezentat pot facilita adaptarea rapidă a comportamentului la timpul de învățare. Din 

acest considerent, este recomandat ca structura orei să � e clar de� nită și orientată înspre conștien-
tizarea elevilor de faptul că un efort de învățare, oricât de mic, va aduce o contribuție importantă 

la dezvoltarea lor personală. 



 Conceperea unor modalităţi concrete de determinare 
a adaptării comportamentale a elevilor la specifi cul timpului – 

timpul recreativ 
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Timpul recreării/ restaurării la ora de religie
2. Repere pentru conceperea activităților recreative
3. Modalităţi concrete de determinare a adaptării comportamentale a 
elevilor la timpul recreativ 
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște caracteristicile timpului recreativ și avantajele valori� cării 
lui la ora de religie;
• veți putea utiliza o gamă variată de activităţi recreative;
• veți avea posibilitatea să elaboraţi propriile activităţi recreative, potrivite 
conţinuturilor de predare și colectivului căruia vă adresaţi.

III. Cuvinte-cheie
  activitate, recreativ, învăţare, odihnă, timp recreativ

P5

U2 S4

T1
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Din perspectiva elevilor, orele pot părea uneori foarte lungi, în special la vârste mai mici, 
când puterea de concentrare este mai redusă. Cele 50 de minute pot �  percepute de către 
ei ca… o veșnicie! care îi desparte de timpul agreabil al pauzei. Pentru a anticipa o astfel de 
experiență mai puțin pozitivă la ora de religie, o soluție posibilă (și de dorit!) este inserarea 

unor scurte intervale de timp recreativ. Acest timp recreativ nu trebuie confundat cu timpul pauzei, ci este integrat 
orei de religie și constă în scurte activităţi care stimulează imaginaţia și creativitatea elevilor, oferindu-le o expe-
riență de învățare variată. 
 Valori� carea unor astfel de momente facilitează adaptarea comportamentală rapidă a elevilor la diferitele 
„provocări” venite din partea profesorului și asigură calitatea procesului didactic.

Timpul recreativ este timpul odihnei active, în cadrul căruia elevii pot ajunge la înţelegerea 
unor noțiuni (adevăruri de credinţă, valori morale sau episoade scripturistice), prin desfășu-
rarea unor activități mai puțin solicitante. Diferența dintre timpul recreativ și timpul liber este 
exprimată mai explicit în limba engleză care face o distincție clară între înviorare (recreation) 
și timp liber (leisure). 

Vocabular:

5’

Primii pași

1. Timpul recreării/ restaurării
la ora de religie

10’

Teorie

A se recrea
„a se opri un timp dintr-o activitate 

(pentru a-și reface 
capacitatea de muncă); 

♦ a se odihni, a se repauza.”
(NODEX – 2002)

A recrea
„a (se) destinde, a (se) odihni; 

a(-și) reface forțele;
♦ a crea din nou.”

(DN – 1986)

recreativ
„(� g.) deconectant, relaxant; odihni-

tor, reconfortant, relaxant.”
(Sinonime – 2002)

„care recreează; cu proprietatea de a 
recrea; odihnitor; relaxant.”  

(NODEX – 2002)

Recreație
„Faptul de a se recrea; odihnă, 

destindere după o muncă încordată. 
♦ Scurtă pauză între orele de curs, 

destinată recreerii și 
jocului elevilor; pauză.”  

(DEX – 2009)

Recreare
„(� g.) deconectare, destindere,

relaxare;  reconfortare, recreație.”
(Sinonime – 2002) 

„acțiunea de a (se) recrea 
și rezultatul ei.” 
(DEX – 2009)

Recreațiune
„exercițiu plăcut ce odihnește de o 

muncă: copiii trebuie să ia recreațiuni 
scurte și dese; 

♦ timp acordat acestui repaos.” 
(Șăileanu, Dicționar universal al lim-

bei române – 1929) 
„lucru care te recreiază 

(care-ți place mult)”.  
(Scriban, Dicționarul limbii româ-

nești – 1939)

Re-creare 
(sens teologic) 

restaurare

A recrea
„a (se) destinde, a (se) odihni, a (se) 
reface, a (se) relaxa (după un efort 

susținut); ♦ a (se) înviora, a (se) distra; 
din fr. récreér, lat. recreare.” 

(DEX, 2009)

Recreație
„reconfortare, recreare; ♦ pauză.”  

(Sinonime – 2002)
„faptul de a (se) recrea; recreare; 

odihnă după un efort susținut; destin-
dere. ♦ pauză între două ore de curs 

în școli.” 
(DN – 1986)
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 Perceperea timpului recreativ ca o odihnă activă care este menită să-l dezvolte pe om deopotrivă su� etește 
și trupește se regăsește în paginile S� ntei Scripturi. 
 Un episod relevant în acest sens este mustrarea regelui David de către profetul Natan, în urma păcătuirii 
lui cu soția lui Urie (2 Rg 12). Parabola formulată de Natan, menită să-l conducă pe David la o perspectivă obiec-
tivă asupra propriilor acte, ia forma unui moment ludic prin parcurgerea căruia David crește în înțelegere. Este un 
moment de re� exie, bine dirijat de către profetul Natan, și orientat spre un scop didactic precis: pocăința regelui 
și întoarcerea lui la săvârșirea dreptății. Cu alte cuvinte, vedem aici valori� cat un instrument ludic de restaurare a 
chipului creației concretizat în pocăința lui David. Este un exemplu de inserare a unui moment distinct, aparent 
fără legătură cu viața regelui căruia i se relatează parabola, dar care, în esență, este un exercițiu didactic extrem de 
abil și e� cient, adresat lui. Din aceste considerente, el poate �  privit ca model e� cient în integrarea unor momente 
recreative a căror intenție didactică este clară pentru profesor, dar imposibil de identi� cat pentru elevi care vor 
savura la maxim activitățile propuse, totodată bene� ciind de roadele de învățare ale acestora.
 Într-o manieră similară poate �  privită starea omului de după căderea în păcat. Curățirea pământului 
de spini și pălămidă pentru ca acesta să poată aduce rod (Fac 3,17-19) reprezintă o cale de a lucra, „în sudoarea 
frunții”, pentru reașezarea creației în starea sa dintâi, pentru restaurarea chipului creației. Responsabilitatea trudei 
pentru restaurarea creației ne revine și nouă, astăzi, inclusiv prin ora de religie. În cadrul acesteia, din cauza canti-
tății de informație care solicită atenția sporită a elevilor, sunt necesare momente recreative, de restaurare a elevilor 
în starea optimă de lucru. Timpul recreativ astfel valori� cat dă posibilitatea elevilor de a-și readuna atenția asupra 
subiectului lecției și de a �  receptivi la noi învățături.  
 Armonizarea cu succes a timpului odihnei active cu cel al acțiunii concrete de însușire a noilor cunoștințe 
în cadrul orei de religie poate face din aceasta un corespondent în mic al structurii săptămânii, în sensul alternan-
ței dintre timpul de învățare și timpul recreativ/restaurator, păstrând, totodată, proporția dintre aceste tipuri de 
timp.

 Dacă se are în vedere această deosebire între timp liber și recreere, se pot distinge trei categorii principale 
ale timpului liber: ca timp propriu-zis, ca activitate și ca stare de spirit (Hurd și Anderson, � e Park and Recre-
ation, 9).

•  timp „rezidual”
•  destinat altor activităţi care nu sunt necesare pentru susţinerea existenţei (ex. mâncat, dormit etc)

timp liber ca timp propriu-zis

•  activităţi care nu afectează calitatea vieţii (job, curăţenie în casă, supravegheat copiii etc.)
•  nu există o listă de activităţi, percepţia asupra lor este subiectivă (ceea ce pentru un om este lucru, 

pentru altul este activitate în timpul liber)

timp liber ca activitate

•  depinde de percepţia persoanei asupra activităţii
•  condiţionată de criterii precum: efect pozitiv, motivaţie intrinsecă, libertate

timp liber ca stare de spirit

45’

Practică

Exercițiu individual (20’)
Concepeți un alt model de predare experiențială/pozitiv-creativă a unui eveniment biblic, 
folosindu-vă de ideea asumării rolului unor personaje la fel de bine de� nite în textul biblic 
precum Apostolii Domnului. 
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Activităţile recreative generează scurte perioade de libertate, în care creativitatea, imagina-
ția, simțul ludic, capacitatea de muncă în echipă și empatia elevilor pot �  stimulate. O astfel 
de ieșire din rutină prin activitățile recreative are efecte pozitive asupra acestora, restaurân-
du-le echilibrul � ziologic și psiho-emoțional. Acest fapt favorizează asimilarea cunoștințe-
lor predate ulterior momentului recreativ, creșterea atenţiei, a gândirii logice și a capactăţii 

de concentrare. 
 Atunci când se introduce în cadrul lecției un exercițiu recreativ, se recomandă să se aibă în vedere mai 
ales următoarele aspecte: conținuturile de învățare, vârsta elevilor și posibilitățile de organizare a spațiului.

a. Conținuturile de învățare. Pentru a asigura coerența orei și e� ciența didactică a momentelor recre-
ative propuse elevilor, este important ca tematica și/sau tonul acestora să � e adecvate subiectului lecției 
în cauză. Un contrast prea puternic (spre exemplu, dintre o tematică ce impune, prin speci� cul ei, so-
brietate și o activitate super� cială prin conținutul ei) poate prejudicia calitatea actului educațional vizat. 

b. Vârsta elevilor. Activitățile recreative propuse de profesor vor �  adecvate vârstei elevilor, res-
pectându-se distincția între grupele de vârstă ale claselor a V-a/aVI-a și a VII-a/a VIII-a. Un 
exercițiu adecvat la clasele a V-a/aVI-a este realizarea unui desen sau mimarea unui episod biblic, 
eventual lecturat de profesor. La elevii din clasele a VII-a/a VIII-a se pot valori� ca cuvinte încru-
cișate sau puzzle-uri tematice.

c. Spațiul de predare. Acolo unde spațiul permite, se pot organiza activități recreative care să 
modi� ce aranjarea obișnuită a mobilierului sau să invite elevii să se deplaseze prin clasă. Mișcarea 
implicată de astfel de activități va destinde atmosfera și va alunga „norii” de plictiseală…

2. Repere pentru 
conceperea activităţilor recreative

10’

Teorie

Model

Model

Pentru a reține cu mai multă ușurință conținutul textelor biblice, profesorul le poate propune 
elevilor să mimeze ceea ce li se va lectura. Exercițiul poate �  aplicat în/sub diferite forme, 
însă profesorul este cel care stabilește modul de desfășurare a acestei activități. Propunem ca 
dascălul să le lectureze texte care să aibă cât mai multe imagini cu potențial mimetic. Profesorul 
poate cere tuturor elevilor să mimeze ceea ce aud sau doar unei grupe de 4-5 elevi în timp ce 
restul îi privesc.

O modalitate accesibilă de a facilita un moment de timp recreativ este valori� carea puzzle-urilor 
cu imagini asociate tematicii lecției predate.

Mimați ceea ce auziți în lectura fragmentului scripturistic în așa fel încât o persoană cu 
deficiență de auz să înțeleagă din mima voastră, în linii mari, mesajul textului scripturistic 
lecturat. 

Rezolvaţi puzzle-ul propus, fără să comunicaţi verbal cu colegii de echipă. Pe parcursul des-
fășurării activității, gândiți-vă la semnificația imaginii reprezentate. Folosiţi-vă imaginaţia, 
creativitatea şi spiritul de echipă în rezolvarea acestui puzzle!
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Elevii sunt atrași, în general, de activitățile recreative, indiferent de speci� cul acestora. Totuși, 
s-ar putea ca acest tip de exerciții, în care odihna este activă, să nu le facă întotdeauna plăcere, 
unii preferând momente de inactivitate totală. Într-o astfel de situație, adaptarea lor compor-
tamentală la timpul recreativ poate �  o adevărată provocare. 
Pentru un elev care nu se găsește într-o dispoziție bună sau pentru unul a cărui � re nu este 

sociabilă, o activitate recreativă ce implică munca pe echipe sau pe grupe poate �  privită mai degrabă ca un 
efort. Ca atare, activitatea se poate organiza în așa fel încât elevii care au probleme de adaptare să nu � e prea 
solicitați. O altă soluție ar �  să-i determine pe aceștia să-și aleagă cei dintâi partenerii de lucru sau să le ofere 
posibilitatea de a lucra pe perechi cu colegul de bancă.
 Activitățile recreative ocupă un timp redus în cadrul unei lecții, motiv pentru care este important ca 
sarcinile de lucru și obiectivele activităților să � e expuse clar și concis, cu precizarea timpului exact de realizare. 
Aceste aspecte favorizează adaptarea elevilor la timpul recreativ și le oferă posibilitatea de a savura eventualele 
momente de destindere (cu precădere la exercițiile de mimă).
 Adaptarea comportamentală a elevilor la timpul recreării este determinată într-o mare măsură de nive-
lul de atractivitate al activităților propuse. 
 Aspectul ludic în cadrul acestor momente recreative este esențial. Jocul face parte din � rea omului. 

3. Modalităţi concrete de determinare a 
adaptării comportamentale a elevilor la timpul recreativ 

5’

Teorie

45’

Practică

Exercițiu pe echipe
Identi� cați, pentru � ecare dintre cele trei aspecte în funcție de care se concep activitățile 
recreative (conținuturi de predare, vârsta elevilor, organizarea spațiului de predare), trei 
activităţi și descrieți una dintre acestea. 

ACTIVITĂȚI RECREATIVE

În funcție de conținuturile de 
predare În funcție de vârsta elevilor În funcţie de organizarea 

spaţiului de predare

Descrierea uneia dintre activitățile indicate

  Temă de re� ecție 

Nu există o listă de activităţi recreative. Practic, tot ceea ce îndeplineşte 
condiţiile expuse anterior poate �  considerat activitate recreativă
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 „Jocul este mai vechi decât cultura, pentru că noțiunea de cultură, oricât de incomplet ar �  ea de� nită, 
presupune în orice caz o societate omenească, iar animalele nu l-au așteptat pe om ca să le învețe să se joace.” 
Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii (București: Humanitas, 
2012), 39.

 Înclinația spre joc apare cu mai multă evidență la vârste fragede, de aceea se recomandă valori� carea sa 
ori de câte ori este posibil. Provocarea constă în a valori� ca aspectul ludic rămânând totodată în consonanță 
cu tematica orei predate. Acest fapt va înlesni implicarea activă și � rească a elevilor în activitățile din timpul 
recreativ.

15’

Practică

Exercițiu pe grupe
Propuneți două noi modalități de determinare a adaptării comportamentale a elevilor la 
timpul recreativ și prezentați-le colegilor.

Punctul pe i
Timpul recreativ poate avea un rol determinant în iconomia lecției de religie. Valori� carea adec-

vată a activităților recreative oferă posibilitatea unei asumări mult mai e� ciente a conținuturilor de 
predare. Aceste momente de odihnă activă au menirea de a destinde atmosfera în clasă, de a face o 

trecere subtilă spre noi elemente de teorie și, implicit, de a consolida cunoștințele deja dobândite.
Pe lângă aceaste aspecte, timpul recreativ are menirea de a-l reașeza pe elev în stare cea dintâi, 

adică de a �  din nou pregătit pentru receptarea de noi informații!…



 Conceperea unor modalităţi concrete de determinare 
a adaptării comportamentale a elevilor 

la specifi cul timpului – timpul cultic
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Kairos și chronos
2. Ce este timpul cultic la ora de religie? Când și cum îl valori� căm?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște importanţa utilizării timpului cultic în cadrul orei de religie;
• veți putea utiliza timpul cultic pentru o gamă largă de activităţi;
• veţi avea posibilitatea să imprimaţi activităţilor din cadrul orei de religie 
un caracter cultic, chiar când acestea nu presupun o rugăciune propriu-zisă.

III. Cuvinte-cheie
  timp cultic, rugăciune, kairos, chronos

P5

U2 S5

T1
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După o pauză în care elevii aleargă, se joacă, discută, unii chiar se contrazic sau, poate, au 
avut test ora precedentă, ora de religie le propune acestora un alt tip de petrecere a timpu-
lui, care începe și se sfârșește cu un scurt moment de rugăciune. Din aceste rațiuni, uneori 
le este di� cil elevilor, mai ales celor de la începutul ciclului gimnazial, să-și adapteze rapid 
comportamentul la această succesiune de momente cu totul aparte de restul activităților 

didactice. Rolul profesorului de religie este de a-i ajuta pe elevi să intre în starea de spirit necesară perceperii 
noţiunilor cu caracter religios și adaptării la un climat didactic în care timpul cultic este de o importanţă co-
vârșitoare. (Alexander Schmemann, „Fast and Liturgy”, 2-9.)

Timpul cultic este centrul temporal al existenţei creștine. Acesta se des-
fășoară după un ritm aparte, în care se succed în mod armonios aștep-
tarea, împlinirea, pregătirea și „prezenţa”. 
Pentru a explica elevilor într-o manieră convingătoare și clară ce este 
timpul cultic și care este speci� cul său, putem valori� ca următoarea 

analogie: timpul cultic este ca atunci când stăm în gară: așteptăm trenul – o doamnă îl 
anunţă la difuzor, apoi auzim șuieratul locomotivei și în cele din urmă îl vedem apărând de 
după colţ, ne pregătim bagajele, iar când trenul ajunge în gară, urcăm pentru a porni în călătorie. La fel suntem 
așteptaţi să ne îmbarcăm în călătoria în care vagoanele sunt reprezentate de Biserică și care sunt trase de loco-
motiva-Hristos. Trenul cu destinaţia RAI are mai multe opriri: slujbele Bisericii, S� ntele Taine, iar gara mare 
prin care trece, periodic, este Sfânta Liturghie, frângerea pâinii – centrul timpului cultic și al prezenţei reale a 
lui Hristos în mijlocul nostru, în calitate de Cap al Bisericii. 

 Ritmul timpului cultic este cel care impune și ritmul vieţii creștine, către care tindem cu toţii deoare-
ce aduce în viaţa noastră armonia atât de necesară funcţionării optime atât din punct de vedere � zic, cât mai 
ales psihic și spiritual. Deși timpul cultic prezintă o succesiune de evenimente cronologice – spre exemplu, o 
alternanţă de momente liturgice – rugăciune în comun, lectură din Sfânta Scriptură, cântare antifonală, litanii 
etc. – importanţa sa rezidă în conţinut, în mesajul pe care îl comportă, devenind astfel așa-numitul kairos. Prin 
comparaţie cu chronos, care desemnează timpul � zic, măsurabil, obiectiv, kairos desemnează timpul calitativ, 

5’

Primii pași

1. Kairos şi chronos

15’

Teorie

„Staţia” Sfântul Botez (legătură cu 
„staţia” Sfânta Euharistie)

Suntem primiţi în comunitatea credincioşilor, devenim membri ai 
acesteia prin Botez

„Staţia” Sfânta Liturghie (legătură 
cu „staţia” Sfânta Euharistie)

Ne rugăm împreună cu prietenii noştri, ne putem împărtăşi, suntem 
împreună cu Hristos şi cu toată comunitatea din care facem parte

„Staţia” Taina Preoţiei Cei care s-au pregătit şi sunt consideraţi vrednici sunt  primiţi în rân-
dul slujitorilor Bisericii prin primirea harului divin, au dreptul să o� -
cieze Sfânta Liturghie, adică Jertfa nesângeroasă, precum şi celelalte 
slujbe ale Bisericii

„Staţia” Sfânta Euharistie (legătură 
cu destinaţia � nală – RAIUL)

Ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, împlinim porunca 
Sa de a rememora Jertfa pe cruce prin jertfa nesângeroasă în cadrul 
S� ntei Liturghii. Iisus Hristos Se dăruieşte oamenilor pentru ca toţi să 
� e una în El.

STOP
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 Un exemplu concludent de valori� care a timpului calitativ, a timpului cultic, este modelul de predare 
Godly Play3, care nu se concentrează pe timpul cronologic, ci pe capacitatea copiilor de a-L percepe pe Dum-
nezeu ca centru al vieţii cotidiene. Întrebată de � ica ei de ce noi nu îl vedem pe Dumnezeu, o mamă i-a răspuns 
folosind asemănarea cu aerul pe care nu îl vedem (pentru că ochii umani nu au această capacitate) dar îl respi-
răm. Concluzia fetiţei a fost că, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, avem nevoie de „ochi buni”. Aceștia sunt ochii 
care ne permit să Îl plasăm pe Dumnezeu în mijlocul existenţei noastre. 

3 Godly Play este o metodă de predare a Religiei, dezvoltată de Jerome Berryman după modelul iniţiat de Maria Montessori. 
Această metodă presupune prezentarea episoadelor biblice prin poveşti, cu ajutorul unor obiecte confecţionate din lemn, plas-
tic sau chiar hârtie. Elevii sunt aşezaţi în cerc în jurul porfesorului/povestitorului, ascultă povestea, sunt invitaţi să utilizeze şi ei 
materialele folosite în cadrul povestirii. Întreaga oră de tip Godly Play are o structură menită să acomodeze copiii cu structura 
serviciului divin pentru o mai bună integrare în comunitatea credincioşilor. Pentru detalii în acest sens, vezi http://www.godlyplay-

Timpul cultic

caracteristici utilizare

• calitativ;
• centrat pe conţinut;
• purtător de mesaj.

kairos

• � zic;
• măsurabil;
• obiectiv.

chronos

  Temă de re� ecție 

Cum percep acum timpul kairos?
Cum să îi ajut pe elevii mei să înţeleagă şi să valori� ce timpul kairos?

Exercițiu pe grupe
Identi� caţi trei caracteristici ale timpului cultic şi descrieți trei modalităţi de exploatare a 
acestora în vederea adaptării comportamentului elevilor la acest tip de timp. 

40’

Practică

momentul acțiunii, timpul momentelor care de� nesc istoria mântuirii, dar și timpul împlinirii personale2. Ast-
fel, după cum putem deduce cu ușurinţă, timpul cultic nu se măsoară în ore și minute, ci în valoarea conţinutului. 
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În cadrul orei de religie, timpul cultic nu se rezumă doar la cele câteva minute de rugăciune 
de la începutul și de la � nalul orei. Dacă am rezuma experierea timpului cultic la atât, ar în-
semna că am ratat sensul vieţii creștine. Dar, prin succesiunea momentelor cronologice pe 
care o folosiți în cadrul orei de religie, puteţi transmite elevilor ideea de timp cultic, calitativ, 
și îi puteţi ajuta să se obișnuiască cu succesiunea momentelor liturgice. Astfel, elevii vor pu-

tea percepe mai ușor timpul cultic ca un timp special al întâlnirii cu Dumnezeu. De asemenea, având în vedere 
caracterul calitativ al acestui tip de timp, elevii vor putea �  ghidaţi spre ideea că timpul cultic nu este doar cel 
petrecut la biserică, ci acel timp petrecut în convorbire cu Dumnezeu, indiferent dacă aceasta presupune rugă-
ciune propriu-zisă sau acţiune desfășurată în jurul nucleului vieţii de zi cu zi, și anume în jurul lui Dumnezeu.

 Desigur că adaptarea la un astfel de timp este di� cilă chiar pentru adulţi, de multe ori. Aceasta pentru 
că disponibilitatea su� etească diferită de la o persoană la alta determină grade diferite de adaptabilitate la 
variaţia de activităţi. În această societate secularizantă ni se pare că devine tot mai greu să-L considerăm pe 
Dumnezeu ca centru al vieţii noastre. Cu toate acestea, după cuvântul Mântuitorului, „căutaţi mai întâi împără-
ţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 33) – identi� carea lui Dumnezeu 
ca centru al existenţei umane este scopul către care trebuie să tindem în mod constant. În acest sens, profesorul 
de religie are sarcina de a-i ajuta pe elevi să-și descopere predispoziţia înnăscută spre divinitate, care presupune 
și o înclinaţie fundamentală către experierea timpului cultic, a timpului în care ei se pot întâlni cu Dumnezeu. 
Sub acest aspect, este esenţial ca profesorul de religie să nu transmită elevilor ideea greșită a unui Dumnezeu 
justiţiar, care îi va pedepsi dacă ei nu se conformează regulilor impuse de experierea timpului cultic. Se impune 
cu necesitate elaborarea unui set de metode prin care elevii să � e atrași către timpul cultic, să își dorească să îl 
cunoască și să-l trăiască/experieze.

 Propunem utilizarea metodelor care să implice participarea activă a elevilor într-o măsură mult mai 
mare (60-70%), deoarece este un fapt recunoscut că omul învaţă mai bine din experienţă (în acest fel se reţine 
aproximativ 90% din informaţia transmisă), punându-se astfel accentul pe descoperire și nu pe transferul de 
informaţii de la profesor la elev. În cadrul orei de religie, timpul cultic interferează cu celelalte tipuri de timp. 
Pentru a-i ajuta pe elevi să-și adapteze comportamentul la timpul cultic ne adresăm mai mult laturii lor afec-
tive, spirituale. Acest lucru nu este ușor de realizat deoarece în perioada gimnaziului, când elevii se a� ă din 
punct de vedere biologic și psihic la vârsta pubertăţii, manifestările afective sunt mult mai puţine decât la ciclul 
primar. Mai mult, tot o caracteristică a acestei vârste este și scăderea interesului față de acumularea de cunoș-
tințe noi, scăderea puterii de concentrare, apariția plictiselii în timpul orelor. Ca o consecinţă, adaptarea lor la 
timpul cultic devine destul de anevoioasă. Soluţia rezidă în utilizarea de metode care să le solicite imaginaţia și 
creativitatea, elevii � ind atrași către experierea timpului cultic prin acţiune, nu prin explicaţii teoretice.

2. Ce este timpul cultic la ora de religie? 
Cum şi când îl valorifi căm?

15’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Oare timpul cultic nu este orice timp petrecut realizând 
activităţi care mă apropie de Dumnezeu?

  Temă de re� ecție 
Când eram copil, cum făceam eu să mă întâlnesc cu Dumnezeu?
Care era activitatea care îmi plăcea şi mă apropia de Dumnezeu?

Când am început să-mi organizez activităţile de � ecare zi astfel încât 
să simt că � ecare mă apropie de Dumnezeu într-un anume fel?
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Adecvat Inadecvat

Conţinuturi Metode

Exercițiu pe grupe (20`)
Realizaţi o activitate de brainstorming cu privire la comportamentul adecvat şi inadecvat faţă 
de timpul cultic. Completaţi ideile cheie în tabelul de mai jos, apoi prezentaţi-le colegilor.

 Exercițiu pe grupe (20`)
  Utilizând rezultatele activităţilor anterioare, respectiv caracteristicile timpului cultic şi manifestările 
de comportament adecvate acestui tip de timp, elaboraţi pe grupe două metode de adaptare a comportamen-
tului elevilor la timpul cultic. Dezbateţi-le cu celelalte grupe.

 Exercițiu pe grupe (20`)
 Pe grupe, identi� caţi patru conţinuturi din programa cultului la care predaţi pentru care puteţi utili-
za timpul cultic cu metodele aferente.

45’

Practică
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Punctul pe i
Ora de religie are ca speci� c, în concordanță cu natura conținuturilor de învățare pe care le presupune, 
timpul cultic, adică suita de momente în care elevilor li se propun foarte scurte activități cu dimensiune 

spirituală, importante în dezvoltarea lor echilibrată. Capacitatea profesorului de religie de a crea constant 
noi modalități de adaptare rapidă și e� cientă a mentalului elevilor la aceste momente va asigura statutul 
aparte al disciplinei religie: aceasta va �  ora „altfel”, în care copiii își regăsesc liniștea interioară și starea 

de armonie de care au atâta nevoie la vârsta preadolescenței.



 Modelul de învăţare prin descoperire versus 
modelul tradiţional la ora de religie

– studiu individual, teme de refl ecţie – 
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Învățarea prin descoperire la ora de religie?
2. Caracteristicile modelului de învățare prin descoperire
3. Compararea modelului de învățare prin descoperire cu modelul 
tradițional
4. Criterii de valori� care alternativă a celor două modele de învățare
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți observa avantajele și dezavantajele utilizării modelului de învățare 
prin descoperire la ora de religie;
• veți putea decide utilizarea modelului de învățare adecvat în funcție de 
anumite criterii.

III. Cuvinte-cheie
învățare prin descoperire, învățare activă, feedback, cunoaștere

P5

U1 S1

T2
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5’

Primii pași

Copiii au un simț înnăscut al aventurii, o predilecție pentru „vânătoarea de comori”, pentru 
dezlegarea enigmelor de tot felul, într-un cuvânt, pentru tot ce implică o doză de necunoscut. 
Această realitate se manifestă în preferința pentru cărți, � lme și desene animate care au acest 
subiect, precum și în jocurile preferate care implică, de multe ori, punerea în scenă a unor 
aventuri neașteptate, neobișnuite, � e în spaţiul interior, � e în aer liber, în care copiii își găsesc 

satisfacția deplină. Dacă, prin maniera de prezentare a conținuturilor de învățare, profesorul reușește să sus-
cite acest simț al aventurii în elevii săi, va avea succesul asigurat! Elevii vor aștepta cu nerăbdare ora de religie 
în care li se permite să se desfășoare printr-o categorie de activitate educațională care le satisface și preferința 
pentru aventurarea în „necunoscut”. O modalitate concretă de a pune în practică această aventură la ora de 
religie este utilizarea învățării prin descoperire, ceea ce corespunde și tendinței actuale din învățământul ro-
mânesc de a promova învăţarea centrată pe elev. Or, la ora de religie, acest lucru este cu atât mai important 
deoarece disciplina are un pronunțat caracter formativ. 
 În acest context, secvența de învățare propune argumente, repere și modele pentru ca acest „dacă” al 
posibilei „aventuri” la ora de religie să devină faptă.

„Prin explorarea și rezolvarea de probleme, elevii au un rol 
activ în crearea, integrarea și generalizarea cunoașterii.”

Joyce Castronova, „Discovery Learning”, 2

1. Învăţarea prin descoperire la ora de religie? 

Posibila reţinere în utiliza-
rea metodei învățării prin 
descoperire la ora de religie 
este justi� cată de faptul că 
fermitatea dogmatică (a în-

văţăturilor de credinţă) – de transmiterea căreia 
cadrul didactic este responsabil – poate �  afec-
tată de o prea mare libertate a elevilor în înţele-
gerea și procesarea conţinuturilor de învăţare. În 
acest context, câteva repere pot facilita ajungerea 
la echilibrul dintre asigurarea unui conţinut de 
învăţare în conformitate cu credinţa (proprie � e-
cărui cult în parte) și libertatea necesară elevului 
pentru dezvoltarea sa personală.

Învățarea prin descoperire pune în valoare, 
în egală măsură, creativitatea elevilor și a cadrelor 
didactice. Cadrul didactic trebuie să � e înarmat cu răbdarea de a-l conduce pe � ecare elev pe acest drum al 
descoperirii, de a corecta erorile, de a manageria desfășurarea lecției în așa fel încât să nu se creeze haos dar, 
mai ales, să � e deschis provocărilor, întrebărilor din cele mai diverse și rezultatelor poate neașteptate. Dacă la 
disciplinele științi� ce, unde această metodă găsește un teren foarte bun, rezultatele la care trebuie să ajungă 
elevii sunt destul de ușor predictibile, la religie, deși modul în care un profesor dirijează lecția este corect și 
același pentru toți elevii, rezultatele pot �  surprinzătoare. Acest lucru se întâmplă deoarece, în ora de religie, 
se face apel în special la trăire, la emoție, la experiere spirituală. Dincolo de aceste impedimente, metoda are 
un mare potențial în dezvoltarea creativității copiilor.

10’

Teorie
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„Omul nu poate descoperi, 
câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul.”

(André Gide)

 Învățarea prin descoperire la ora de religie se poate vedea ca:

un dialog între profesor și elevi, care să suscite interesul elevilor pentru a trece 
dincolo de „nu știu”, înspre „încerc să înțeleg”

un prilej de înțelegere profundă a realității prin analogii și deducții

o implicare activă a elevilor în procesul didactic, parte din devenirea lor 
spirituală

1. Care sunt riscurile utilizării metodei învățării prin descoperire la ora de religie?
a. deformarea învățăturilor de credință
b. elevii pot descoperi prea multe lucruri și nu e bine
c. dezvoltarea creativității

2. Învățarea prin descoperire este o metodă de învățare…
a. prin descoperire
b. centrată pe învățătura de credință
c. centrată pe elev

3. Învățarea prin descoperire la ora de religie înseamnă…
a. o oportunitate de devenire spirituală
b. un demers de învățare bazat pe comunicare și implicare activă a elevilor
c. haos total!
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2. Caracteristicile modelului de învăţare prin descoperire

Modelul de învățare prin descoperire are trei caracteristici principale (T Bicknell-Holmes și P. S. Ho� man, 
„Elicit,” 313-22).

Explorarea și soluționarea de probleme în vederea creării, integrării și generalizării 
conținuturilor de învățare.

Promovarea integrării de cunoștințe noi în ansamblul cunoștințelor deja deținute 
de un elev.

Desfășurarea de activități coordonate de elevi, concepute pe baza intereselor lor, 
în care ei determină ritmul de lucru și etapele.

a

a

b

b

c

Explorarea și soluționarea de probleme în vederea creării, integrării și generalizării conținuturilor 
de învățare.

 Această caracteristică exprimă sintetic două aspecte:
•  Elevii sunt implicați activ în procesul de învățare și aduc o contribuție efectivă la desfășurarea 

orelor, spre deosebire de modelul tradițional în care ei sunt doar solicitați să recepteze în mod 
pasiv informațiile prezentate sau transmise în formă orală sau scrisă. Caracterul formativ al orei 
de religie justi� că implicarea activă a elevilor în procesul de învățare! Ei iau parte activ la propria 
lor formare morală și spirituală.

  Temă de re� ecție 

Elevii sunt implicați activ în procesul de învățare 
și aduc o contribuție efectivă la desfășurarea orelor

•  Elevii preiau coordonarea activităților de învățare, ceea ce înseamnă că, cel puțin aparent, cadrele 
didactice cedează rolul lor obișnuit care aduce cu sine și control asupra modului de desfășu-
rare a orei. Din acest motiv, mulți profesori sunt rezervați în ce privește utilizarea acestui 
model (B. Hooks, Teaching, 43). Lipsa de control poate, într-adevăr, implica unele riscuri în 
transmiterea corectă a învățăturilor dogmatice, dar îi revine profesorului responsabilitatea de a 
cenzura, acolo unde va �  cazul, eventualele deformări sau divagații nejusti� cate ale elevilor.

Desfășurarea de activități coordonate de elevi, concepute pe baza intereselor lor, în care ei determină 
ritmul de lucru și etapele.

 Această caracteristică exprimă sintetic următoarele avantaje:
•  Elevii aleg ritmul și modul în care să desfășoare activitatea de învățare. Acest ritm va �  compatibil, 

în general, cu ritmul lor interior, ceea ce înseamnă o sincronizare a ritmului vieții lăuntrice/spi-
rituale cu ritmul orei de religie. Sincronizarea va aduce cu sine confortul psihic al elevilor și, prin 
urmare, preferința lor pentru această oră. 

•  Elevii bene� ciază de activități adaptate intereselor lor, ceea ce va crește automat gradul de atracti-
vitate al orei de religie.
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c Promovarea integrării de cunoștințe noi în ansamblul cunoștințelor deja deținute de un elev.
 Această caracteristică înseamnă că:

• Punctul de plecare al � ecărei ore de religie sau al � ecărui demers de învățare îl constituie 
cunoștințele deținute deja de � ecare elev în parte, în cazul orei de religie existând posibilitatea ca 
anumite cunoștințe să �  fost dobândite în familie prin practica religioasă a acesteia.

• Se realizează legătura între cunoștințele dobândite în timpul orei și cele deținute deja de către 
elevi, ceea ce asigură coerența învățării. Utilizarea acestei metode la ora de religie permite crearea 
unor conexiuni interdisciplinare prin care să se faciliteze perceperea coerenței dintre toate disci-
plinele studiate de elevii în cauză. 

În experiența dumneavoastră didactică, v-ați întâlnit fără îndoială cu situații în care ele-
vii, la primele dumneavoastră cuvinte dintr-o lecție, s-au arătat a �  deja familiarizați cu 
unele din elementele prezentate. Pe baza acestei experiențe, pentru temele indicate în 
tabel, precizați:

30’

Practică
a) care vor �  cunoștințele prealabile ale elevilor pe care le veți putea valori� ca în demersul de învățare prin 
descoperire;
b) modul în care veți face legătura dintre tema nouă și cunoștințele lor prealabile.

Propuneți două teme, suplimentar față de cele precompletate, la care indicați aceleași elemente.

Temă Cunoștințe prealabile Legătura dintre temă
și cunoștințele prealabile

1. Profetul Moise
2. Botezul
3. Pilda Samarineanului milostiv
4.
5.

3. Compararea modelului învăţării prin descoperire 
cu modelul tradiţional

 Compararea celor două modele de învățare pune în evidență rapid numeroasele avantaje pe care le 
prezintă valori� carea învățării prin descoperire în predarea religiei, cu atât mai mult față de alte discipline cu 
cât demersul spiritual presupune, și el, un proces similar de descoperire treptată. Iată cum arată o prezentare 
succintă a avantajelor și dezavantajelor utilizării metodei de învățare prin descoperire: 

Dezavantaje Avantaje
Nivel ridicat de di� cultate al managementului clasei Implicarea activă a elevilor în predare

Timp mai îndelungat necesar pentru pregătirea orei Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii

Elevii pot pune profesorului probleme la care este 
posibil să nu se �  gândit

Dezvoltarea intuiţiei

Nivel ridicat al atenției din partea cadrului didactic  
pentru corectarea eventualelor erori, o eroare în 
timpul demersului putând periclita rezultatul

Solicitarea gândirii analitice a elevilor
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Dezavantaje Avantaje

Nu acoperă întreg conținutul lecției Asigurarea unui grad de atenţie şi concentrare ridicat

Necesită mai mult timp de învățare Dezvoltarea abilităţilor de socializare orientată spre 
atingerea unui scop

Sălile de clasă sunt prea mari sau prea mici Dezvoltarea limbajului

Din comparaţia avantajelor și a dezavantajelor prezentate anterior, reies cu claritate următoarele aspecte:

1) Dezavantajele anticipate vizează, în general, cadrul didactic: crește nivelul de di� cul-
tate al managementului clasei deoarece � rul lecţiei este mai puţin controlabil decât în 
cazul unei lecţii predate după metoda tradiţională; crește numărul de ore necesar pentru 
pregătirea lecţiei, deoarece cadrul didactic trebuie să anticipeze soluţiile posibile oferite 
de elevi, să pregătească materiale didactice auxiliare etc.

ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE
•  învățare activă
•  centrată pe procesul de învățare
•  feedback necesar
•  înțelegere mai profundă, reținere a celor de-

scoperite, pe termen lung

MODELUL TRADIŢIONAL
•  învățare pasivă
•  centrată pe conținuturile de învățare
•  de cele mai multe ori nu există feedback
•  reținere mecanică a celor prezentate, pe 

termen scurt

 Diferențele majore (Bicknell-Holmes, „Elicit”, 313-22) între modelul învățării prin descoperire și 
modelul tradițional sunt:

2) Avantajele anticipate îi vizează, în general, pe elevi: se asigură calitatea procesului de 
învăţământ prin menţinerea unui grad de atenţie ridicat și prin asigurarea unei foarte 
bune receptări (și chiar asumări!) a conţinuturilor de învăţare; se crează aptitudini crea-
tive, intuitive, analitice și de socializare, utile pe tot parcursul vieţii. 

  Temă de re� ecție 

Dacă ați ști că între elevii dumneavoastră s-ar putea a� a un viitor patriarh/cardinal/
episcop/preot/pastor/imam/ rabin, ați folosi mai mult metoda învățării prin 

descoperire la clasă pentru un astfel de elev?
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Avantaje Dezavantaje

Indicați, în tabelul de mai jos, alte trei avantaje și trei dezavantaje ale învățării prin des-
coperire.

30’

Practică

4. Criterii de valorifi care alternativă 
a celor două modele de învăţare

Pentru a vă �  mai ușor în luarea deciziilor de zi cu zi în ceea ce privește modelul de învă-
țare adecvat pentru o anumită temă, aveți la dispoziție trei criterii principale în identi� -
carea compatibilității unei teme cu modelul de învățare adecvat: 
a. Natura temei predate
b. Perioada adecvată din anul școlar
c. Gradul de di� cultate al temei și nivelul de performanță a clasei

  Acest model este orientativ.

a. Natura temei predate
Pentru a coordona un demers reușit de învățare prin descoperire la ora de religie, este necesar ca tema 

aleasă să presupună un demers logic de înțelegere a conținuturilor. Din această perspectivă, o temă din istoria 
Bisericii se va preta, mai degrabă, la modelul tradițional, datorită conținutului său predominant informativ/
descriptiv. În schimb, o temă de morală creștină va �  mult mai potrivită pentru învățarea prin descoperire, ea 
implicând un demers de înțelegere și asumare a valorilor pe care aceasta le promovează.

Temă Model 
compatibil Argument

Învierea lui Lazăr prin descoperire

Prin predarea acestei teme în relație cu alte episoade si-
milare5, elevii pot sesiza elementele comune – puterea 
lui Dumnezeu manifestată în faptă, contrastul dintre 
viață și moarte, suferință și bucurie, modul în care in-
tervenția divină generează simultan uimire și liniștire 
etc. Exercițiul învățării prin descoperire îi va conduce 
pe elevi la conștientizarea acestor idei și, implicit, la asu-
marea acestor valori în viața lor. 

Martiriul primilor 
creștini tradițional

Tema martiriului primilor creștini, prin natura sa istori-
că, se va preta la aplicarea modelului tradițional, deoa-
rece presupune transmiterea unei cantități considerabile 
de informații. În acest gen de temă, primează informația 
și transmiterea e� cientă a acesteia către elevi. 

25’

Teorie
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Temă Model compatibil Argument

prin descoperire 

tradițional

Completați tabelul următor cu alte două exemple similare, câte 
unul pentru � ecare model de învățare.

20’

Practică

b. Momentul adecvat 
Este recomandat ca, în anumite perioade/momente, să se evite utilizarea modelului de învățare prin 

descoperire care îi solicită mai intens pe elevi deoarece nu sunt îndeplinite condițiile optime pentru valori� -
carea acestuia. Astfel, se recomandă utilizarea cu precădere a modelului tradițional:

•  în perioadele de inaugurare și încheiere a semestrelor;
•  în perioadele de evaluare semestrială;
•  în situațiile în care ora de religie este ultima din orarul unei zile, când elevii sunt deja obosiți și nu 

mai au neapărat capacitatea și/sau dispoziția necesară pentru efortul presupus de modelul învățării 
prin descoperire.

c. Gradul de di� cultate a temei și nivelul de performanță a clasei
Profesorului îi revine responsabilitatea de a discerne, în funcție de gradul de di� cultate a temei și de 

performanța clasei la care predă, care este modelul de învățare cel mai potrivit. Este important să păstrăm o 
mare � exibilitate în alegerea modelului, inclusiv în funcție de atmosfera pe care o observăm în clasă, de la zi la zi.

Grad de di� cul-
tate a temei

Nivel de perfor-
manță a clasei Model compatibil

ridicat ridicat

Prin descoperire
Argument: Elevii cu performanță ridicată la școală au o prefe-
rință evidentă pentru activitățile care îi solicită mai mult și care 
presupun o implicare mai mare în timpul orei

ridicat mediu

Prin descoperire & tradițional
Argument: Elevii cu nivel de performanță mediu la școală pot 
realiza și activități solicitante, care presupun o implicare mai mare 
în timpul orei, dar este posibil să prefere uneori activități mai pu-
țin solicitante, moment în care, intuind acest lucru, veți opta, ca 
soluție de rezervă, pentru modelul tradițional.

ridicat scăzut

Tradițional
Argument: Elevii cu nivel de performanță scăzut la școală vor în-
văța mai mult din aplicarea modelului tradițional care implică un 
proces simpli� cat de dobândire a cunoștințelor.

mediu ridicat

mediu mediu
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mediu scăzut

scăzut ridicat

scăzut mediu

scăzut scăzut

Completați spațiile libere din tabelul anterior, argumentând de ce ați opta pentru un 
anumit model de învățare în funcție de gradul de di� cultate a temei și de nivelul de 
performanță a clasei.

Elaborați, pe o temă biblică la alegere din programa școlară la religie de la cultul la care 
predați, un model de predare care să valori� ce învățarea prin descoperire. Urmăriți 
adecvarea materialului elaborat cu următoarele criterii/repere:

1. Natura temei predate
2. Perioada adecvată din anul școlar
3. Gradul de di� cultate a temei și nivelul de performanță a clasei

30’

Practică

40’

Practică

La această secvență nu am găsit punctul ca să îl punem pe I. L-am căutat și la alte litere din 
alfabet, dar fără niciun succes. Litera J nu a dorit să renunțe la punctul de pe j mic! Urât din 
partea ei și… destul de rău (că bine, nu-i!)… Așa că ne cerem iertare pentru această situație. 
Promitem că la următoare secvență vom pune o bulină, nu doar un punct…pe I. Până atunci 
vă rugăm să � ți îngăduitori cu noi. E mai greu să descoperi o soluție, dacă nu ești deprins să 
înveți prin descoperire…
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 Descoperirea independentă și descoperirea dirijată 
la ora de religie

(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este modelul descoperirii independente?
2. Ce este modelul descoperirii dirijate?
3. Cinci tipare ale învățării prin descoperire
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți �  familiarizați cu diverse modele de învățare prin descoperire inde-
pendentă și dirijată;
• veți avea posibilitatea să valori� cați aceste modele de învățare în cadrul 
orei de religie.

III. Cuvinte-cheie
învățare prin descoperire, descoperire independentă, descoperire dirijată

P5

U1 S2

T2



90

5’

Primii pași

Învățarea prin descoperire, deși este utilizată cu predilecție la discipline reale, poate �  de un 
real folos în creșterea atractivității orei de religie, datorită interesului pe care îl manifestă 
copiii față de orice implică o formă de aventurare, � e ea și în cunoaștere! Astfel, învățarea 
prin descoperire independentă și dirijată – în funcție de modul de implicare a profesor-

ului în acest proces – poate deveni parte din instrumentarul constant al profesorului de religie, contribuind la 
dinamizarea orei și la asigurarea unei experiențe de învățare pozitiv-creative, cu efecte bene� ce pe termen lung 
asupra pro� lului elevilor. 
 Secvența de față reactualizează informațiile referitoare la învățarea prin descoperire independentă și la 
învățarea prin descoperire dirijată oferind, totodată, repere și modele de valori� care e� cientă a acestora la ora 
de religie. 

 Reperele pe care trebuie să le avem în vedere când gândim o lecție la care să folosim metoda descoperirii 
independente sunt:

 În procesul de învățare prin descoperire independentă, rolul vizibil al profesorului este redus, el spri-
jinind doar prin intervenții minimale demersul de învățare al elevilor săi. Contribuția esențială a profesorului 
constă în modul de concepere și formulare a cerinței/provocării/temei astfel încât să asigure calitatea și � nali-
tatea dorită a procesului de învățare. Acest model educațional aduce cu sine un bene� ciu important din perspec-
tiva profesorului de religie: obișnuința elevului de a descoperi singur anumite cunoștințe printr-un demers de 
căutare/descoperire realizată pe cont propriu, ce va conduce la conștientizarea faptului că și viața spirituală este 
un demers personal. 
 
 Ce FACE profesorul în timpul descoperirii independente?

•  Distribuie sarcina de lucru;
•  Se asigură că elevii au înțeles sarcina de lucru;
•  Supraveghează în mod discret desfășurarea activității;
•  Se asigură că atenția elevilor nu este distrasă de activități secundare;
•  Intervine doar când este absolut necesar pentru a evita erorile în procesul de învățare;
•  Analizează și discută activitatea cu elevii;
•  Formulează concluziile și reprecizează conținutul informațional care trebuie reținut.

 Ce NU FACE profesorul în timpul descoperirii independente?
•  Nu-și exprimă părerea personală cu privire la temă;
•  Nu formulează întrebări de sprijin;
•  Nu oferă sugestii de interpretare sau de realizare a sarcinii;
•  Nu este pasiv față de activitatea desfășurată;
•  Nu lasă � nalul lecției deschis!

1. Ce este modelul descoperirii independente?

       De� niție
Modelul descoperirii independente este un mod de predare-învățare care presupune 
un proces de asimilare graduală a unor noi cunoștințe prin efortul personal al elevilor, 
în maniera aleasă de aceștia, cu implicarea minimală (aparent!) a cadrului didactic.

20’

Teorie

Elevul conduce, profesorul supraveghează!

Încotro?  Scopul lecției va �  foarte precis
Ce?  Sarcinile date elevilor vor �  clare și concise

Prin/cu ce?  Instrumentele, metodele, materialele de care au nevoie elevii vor �  disponibile
Cum?  Toți elevii vor �  implicați activ în soluționarea sarcinilor
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implicarea 
tuturor 
elevilor

sarcini  
clare, 

concise

scopul 
lecției 
precis

modul de 
descoperire 
la îndemâna 

elevilor

management 
e� cient al 
timpului

Model

Organizaţi pe două grupe activitatea prezentată mai jos, solicitându-le elevilor rezolvarea � şelor 
de lucru. În urma rezolvării acestora, folosindu-se de cunoştinţele de limbă română, elevii vor 
descoperi, printr-un proces de descoperire independentă, cuvintele care compun un îndemn 
scripturistic. Apoi solicitați elevilor să scrie, în 10 rânduri, ce înțeleg din cele două texte desco-
perite. Se recomandă, spre exemplu, valori� carea exercițiului la predarea temei iubirii. 
Modelul are toate spațiile completate pentru a se înțelege cu claritate modul de aplicare. După 
aplicarea acestui model, puteți începe o activitate dirijată.

a) Completați spațiile indicate în funcție de indiciile oferite, pentru a descoperi textul biblic ascuns.

Grupa 1
Pronume personal,

pers. I, nr. sing Eu

Verbul „a � ”, persoana I, nr. sing, 
indicativ, prezent sunt

Cuvânt sinonim pentru drum, articu-
lat hotărât Calea

Cuvânt antonim pentru minciună, 
articulat hotărât Adevărul

Conjuncţie coordonatoare
copulativă și

Darul de preţ pentru om viaţa
„Eu sunt Calea, Adevărul  și Viaţa” (In 14,6)

Grupa 2
Conjuncţie coordonatoare copulativă Și

Adverb de timp acum
Verbul predicativ „a rămâne”, mod 
indicativ, timp prezent, nr. plural rămân

Pronume demonstrativ de apropiere, 
nr. plural, gen feminin acestea

Încredere în Cuvântul lui Dumnezeu credinţa
Cuvânt sinonim pentru speranţă nădejdea

Conjuncţie coordonatoare copulativă și
Sinonim pentru cuvântul iubirea dragostea

„Și acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea 
și dragostea” (1Cor 13,13)

Creaţi un exerciţiu diferit prin care să valori� cați învățarea prin descoperire indepen-
dentă pe o temă la alegere din programa analitică aferentă cultului la care predați.

45’

Practică

b) Scrieți individual un text de aproximativ 10 rânduri în care să explicați ce înțelegeți prin cele 
două texte.
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  Utilizarea acestui model la ora de religie va ajuta elevul în înțelegerea faptului că, dincolo de a �  un de-
mers personal și o căutare proprie, viața spirituală are nevoie și de călăuzire, de îndrumarea cuiva cu mai multă 
experiență care-i poate lumina calea. Cadrul didactic trebuie să � e el însuşi un model pentru elevi. Acest fapt 
poate să � e identi� cat încă de la nivelul atitudinii şi a limbajului, acesta ajungând să predea nu atât conţinutu-
rile adecvate cât mai ales „pe sine”, un model, un mod de abordare a vieţii, aspecte care au un impact decisiv 
asupra elevilor. 
 Elevilor li se va sublinia faptul că demersul spiritual nu este caracterizat întotdeauna de cursivitate şi că 
apectele sinuoase ale experienţelor individuale au, intrinsec, valoare modelatoare. Cât timp efortul zilnic va �  
apreciat şi � ecăruia i se va lăsa liber făgaşul spre propriile experienţe, elevii vor recunoaşte în adultul-pedagog 
un partener, un sprijin şi, de ce nu, un reper în căutările personale. 

2. Ce este modelul descoperirii dirijate?

       De� niție
Modelul descoperirii dirijate este un mod de predare-învățare care presupune un 
proces de asimilare graduală a unor noi cunoștințe prin efortul personal al elevilor, 
sub îndrumarea cadrului didactic.

15’

Teorie

Profesorul conduce prin sugestii și întrebări!

Profesorii îți deschid ușa. De intrat, trebuie să intri singur.”  
Proverb chinezesc

 Ce FACE profesorul în timpul descoperirii dirijate? 
•  Distribuie sarcina de lucru;
•  Se asigură că elevii au înțeles sarcina de lucru (noțiuni, ceea ce au de făcut etc.);
•  Conduce pas cu pas descoperirea prin întrebări, sugestii;
•  Răspunde la eventualele întrebări/solicitări;
•  Corectează eventualele erori;
•  Încurajează investigarea resurselor materiale (textele biblice, patristice, studii, articole speci� ce 

disciplinei sau care au legătură cu aceasta);
•  Mediază posibilele con� icte generate de diversitatea opiniilor şi materialelor studiate; (ex: im-

portanţa şi necesitatea postului);
•  Are posibilitatea de a privi în ansamblu, dând elevilor sentimentul de protecţie şi siguranţă 

(dirijează elevii calm, asigurându-i că problemele vor �  reluate pentru clari� care);

 Ce NU FACE profesorul în timpul descoperirii dirijate? 
•  Nu intervine în modul de concepere a răspunsurilor;
•  Nu in� uențează modul de raportare la sarcina de lucru;
•  Nu își exprimă punctul de vedere cu privire la subiect;
•  Nu blochează manifestările creative ale elevilor (bineînțeles, dacă ele rămân în limitele sarcinii 

de lucru);
•  Nu arată dezinteres pentru resursele informaţionale sugerate de elevi;
•  Nu ironizează, sarcasmul rănește, nu ajută;
•  Nu arată că ar cunoaşte toate răspunsurile, îndemnând, astfel, la căutarea acestora.



93

Model

Modelul de mai jos este conceput pe baza învățării prin descoperire dirijată, pentru predarea 
temei Crearea lumii. Inaugurați lecția cu un exercițiu de tip brainstorming, pornind de la cuvântul 
LUME și dirijați activitatea astfel încât legătura dintre cuvintele propuse de elevi să genereze 
ideea că toate lucrurile au fost făcute de cineva. Faceți apel, pe parcursul desfășurării exercițiului, 
la cunoștințele anterioare ale elevilor cu privire la crearea lumii (cunoștințe dobândite anterior la 

religie, acasă, la Biserică, din mass-media) pentru a vedea care este punctul lor de plecare în realizarea sarcinii 
de lucru. Apoi distribuiți � șa de lucru de mai jos și invitați elevii să răspundă cerinței.
 Acest exerciţiu valori� că toate achiziţiile anterioare ale elevilor cu privire la subiectul abordat, deter-
minând stabilirea unor conexiuni şi cu celelalte materii, solicitându-le totodată gândirea re� exivă în vederea 
formulării unor întrebări şi a obţinerii unor răspunsuri privitoare la crearea universului. 

Gândiți-vă la desenele din � șa de lucru și scrieți care credeți că este rolul � ecăruia dintre acestea în 
lume. Spre exemplu, copacul: a) a fost făcut pentru a ține umbră pământului; b) pentru a adăposti 
păsări și c) spre a constitui materia primă pentru mobilă.

a) a fost făcut pentru a ține 
umbră pământului; 
b) pentru a adăposti păsări și 
c) spre a constitui materia 
primă pentru mobilă.
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Învăţarea dirijată presupune stabilirea unei legături directe cu realitatea imediată. În mod 
evident predarea noţiunilor de tip religios se va face cu mai mare uşurinţă dacă trimiterile la 
experienţele anterioare sau la cunoştinţele dobândite în cadrul altor discipline vor �  for-
mulate coerent  şi vor lăsa su� cient spaţiu pentru stabilirea conexiunilor. Astfel, învăţarea 
dirijată nu se reduce la simpla suplimentare a informaţiei, ci se va de� ni ca o corelare 
între ceea „ce ştiu” , ceea ce „vreau să ştiu” şi „la ce mă ajută că ştiu”. Astfel se va ajunge la 

înşuşirea adecvată a noţiunilor şi la un progres real în cunoaşterea personală şi în îmbogăţirea cunoştinţelor 
ce stau la baza formării ulterioare.

 În literatura de specialitate, conceptul mai amplu de învățare prin descoperire apare foarte nuanțat. Astfel, 
sunt evidențiate, în general, cinci structuri posibile (Castronova, Discovery Learning) ale învățării prin descoperire:

1. Învățarea pe bază de studiu de caz
2. Învățarea accidentală
3. Învățarea prin explorare/dialog
4. Învățarea prin re� exie
5. Învățarea bazată pe simulare

 
 Învățarea pe bază de studiu de caz

• se face prin utilizarea unor scenarii care conțin informații sau circumstanțe pe care pro-
fesorul vrea să le prezinte elevilor;
• elevii trebuie să analizeze cazurile prin prisma cunoștințelor pe care le dețin deja și să 
propună/să ia decizii;
• acest model are avantajul de a oferi momente de discuție pe tot parcursul orei, în care 
elevii se străduiesc să ia decizii (Castronova, Discovery Learning); luarea deciziilor este 
extrem de importantă în parcursul spiritual al � ecărui om, motiv pentru care acest tip de 
învățare va putea �  ușor de exploatat în acest sens. 

 Învățarea accidentală
• acest model presupune învățarea „întâmplătoare”, învățarea � ind, în acest caz, un bene� ciu colateral;
• elevii preferă acest tip de învățare pentru că, de multe ori, activitatea ia forma unui joc. Acest model 
este recomandat pentru a învăța informații/conținuturi considerate de elevi a nu �  foarte interesante 
dar care trebuie totuși parcurse;
• modelul ar putea �  aplicat prin valori� carea unui rebus sau a unui joc de rol; elevii se vor raporta la 
acest model pentru că vor să poată realiza activitatea, pentru care au nevoie de informații;
• concluzia unui astfel de tip de învățare este că înveți câte ceva din � ecare întâmplare, întâlnire, eve-
niment; Or, devenirea omului este o sumă din toate acestea.

20’

Teorie

3. Cinci tipare ale învăţării prin descoperire

vreau
să ştiu

la ce mă 
ajută ceea 

ce ştiu
 ştiu

Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte experienţa mea, aş spune că jocul m-a dus mereu 
tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi � lozo� a mea s-ar reduce la o singură dogmă: Joacă-te! 

(Mircea Eliade, Isabel şi apele diavolului)
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 Pentru o ilustrare a modului în care textul biblic poate constitui o sursă de învăţare accidentală pot �  
observate concluziile formulate, ca semnale de alarmă, pe care lecturarea Pildei bogatului şi a săracului Lazăr 
le pot da în viaţa � ecăruia.

 În urma acestui exerciţiu de învăţare accidentală, elevii vor putea conştientiza efectele dăunătoare pe 
care obsesiile de ordin material le pot avea în viaţa omului în detrimentul dezvoltării spirituale. În acest sens, 
pot �  valori� cate exemple reale de alegeri nepotrivite sau potrivite din viaţa de zi cu zi, ca punct de plecare 
pentru alte exerciţii tematice.

 Învățarea prin explorare/dialog
•  acest model presupune valori� carea unui set de întrebări și răspunsuri care, împreună, 

reprezintă conținutul de învățare;
•  elevii primesc o enigmă de rezolvat, pe care o pot rezolva doar punând întrebări;
•  în cadrul acestui model, curiozitatea le va servi cel mai mult;
•  modelul are în vedere faptul că, la începutul adolescenței, întrebările și curiozitățile legate 

de ceea ce li se prezintă la ora de religie tind să se ampli� ce.
•  Elevii, prin folosirea acestui model, au ocazia să descopere singuri răspunsurile la anu-

mite „enigme” ale religiei.

starea inţială a săracului starea/atitudinea
iniţială a bogatului starea � nală a săracului starea � nală a bogatului

sărăcie materială
bogăţie su� etească

 bogăţie materială
 sărăcie su� etească

 fericire  suferinţă

30’

Practică

Alcătuiți un exercițiu tematic de cuvinte încrucișate, de 18-20 de de� niții, aplicabil la clasă, 
pentru o temă la alegere din programa școlară aferentă cultului la care predați.

Model

Lecturați împreună cu elevii textul Pildei vindecării slăbănogului din Capernaum. Apoi purtați un 
dialog cu elevii în sensul actualizării mesajului acestei pilde. Dirijați activitatea înspre dezvoltarea 
sentimentului de compasiune şi prietenie dezinteresată.

Care este motivul intervenţiei 
prietenilor?

Despre ce fel de neputinţă
credeţi că poate �  vorba?

Cum procedăm în urma
acordării ajutorului?

Cum ştim care e momentul
în care să intervenim?

În ce constă schimbarea?

compasiunea/iubirea/prietenia/
credinţa

neputinţă � zică sau 
su� etească

tristeţe/durere

susţinem, ajutăm 

liniştea/echilibrul
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 Învățarea prin re� exie
• elevii învață să aplice o abordare interogativă și re� exivă pe baza a ceea ce știu deja, cu privire 
la ceea ce analizează; ei învață să pună întrebările corect;
• profesorul care aplică acest model va răspunde la întrebările elevilor cu alte întrebări pentru a 
modela modul în care ei pun întrebările și pentru a-i conduce, în acest fel, la un răspuns;
• a re� ecta, a medita sunt acțiuni indispensabile pentru viața spirituală, astfel încât valori� carea 
acestui model va contribui în mod indirect la creșterea lor spirituală.

 Învățarea bazată pe simulare
• elevilor li se propune un cadru arti� cial în care să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile;
• acest model face ca multe lucruri să devină posibile pentru elevi, dar cel mai important este 
faptul că, prin valori� carea modelului, îi putem determina pe elevi să se vadă în situații diferite 
în care învață să acționeze/reacționeze; astfel de experiențe îi pot pregăti pe elevi pentru anumite 
evenimente imprevizibile ale vieții. 

Model

Cunoscută � ind aplecarea copiilor pentru joc/joacă şi uşurinţa de a asimila noţiunile noi prin 
intermediul acestora, se poate construi o situaţie din care să rezulte importanţa dezvoltării sen-
timentelor de prietenie, de compasiune şi empatie. Alegeți trei elevi pentru a interpreta � ecare 
dintre cele trei roluri. Apoi invitați ceilalți elevi să urmărească interpretarea și să răspundă 
cerințelor din � șa de lucru asociată. 

Povestea de mai jos seamănă cu a multor copii care, fără să poarte vreo vină, ajung să ducă o greutate mai mare 
decât sunt pregătiţi să o facă. Cu răbdare şi cu respect pentru sentimentele lor, îi putem ajuta să treacă mai uşor 
peste această perioadă în calitate de buni prieteni. Este recomandat să cultivați în timpul orei de religie o astfel 
de atitudine respectuoasă și iubitoare între elevi.
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Urmăriți interpretarea textului și răspundeți, în spațiul alocat, cerințelor asociate textului.

Povestitorul: Este prima săptămâna de şcoală şi soarele plăcut al lunii septembrie încălzeşte feţele tuturor copiilor 
din curtea şcolii, mai puţin pe a lui Sergiu care, trist şi singur, stă pe coridorul şcolii, încălzind, parcă, cel mai rece 
colţ. Nimeni nu-l observă, ba, mai mult, deseori e îmbrâncit de copiii care aleargă spre sau dinspre clasă. Carla, o 
fetiţă veselă dar şi inimoasă în aceeaşi măsură, îl observă de ceva vreme şi se întreabă care ar putea �  supărarea 
lui. Într-o zi, nemaiavând puterea să-l vadă cum stă trist şi singur, se apropie de el şi îl întreabă:  
Carla: Ştiu că poate nu ar trebui să te deranjez, dar cred că ai nevoie de ajutor şi nu are cine să ţi-l ofere.
Sergiu: Nu e adevărat! Poţi să mă laşi singur şi să te întorci la coarda ta!
Carla: Dar..., te rog! Lasă-mă să te ajut!
Sergiu: Nu ai cu ce! Nu am nicio problemă. Du-te! Nu vezi că se uită toţi la noi?
Carla: Nu mă deranjează! Știu că ai o problemă şi ai face bine să povesteşti cu mine pentru că pot �  un bun 
ascultător. 
Povestitorul: Nu apucă ea să spună mai multe că se și auzi soneria ce parcă era mai grăbită ca oricând. Carla se 
retrase, promiţându-i că va reveni. Ora a trecut pe nesimţite pentru amândoi. 
Sergiu se întreba cum să facă să o îndepărteze pe fata insistentă şi băgăcioasă. „Ce avea el să-i spună? Ce avea ea 
să înţeleagă din situaţia lui? Parcă ea ştia cum e să-ţi � e ambii părinţi plecaţi în lume să facă bani, care oricum 
nu ajung, să te muţi dintr-un oraş în altul, să-ţi laşi prietenii din grădiniţă şi să o iei de la capăt într-un oraş mare 
şi teribil de aglomerat, fără urmă de timp liber şi joacă în căsuţa din copac.”
Carla, aşezată confortabil lângă pervazul ferestrei, îl aşteptă în pauza următoare. Se străduia să împartă mărul ce-l 
avea ca gustare. Pentru că nu reuşea, îl rugă pe Sergiu să o ajute. Acesta, zâmbind, îi spuse, întinzând mâna:
Sergiu: Doreşti să schimbi lumea dar nu eşti în stare să împarţi un măr?
Carla: Tocmai doream să-l „împart” cu tine, dar e adevărat că nu aş putea fără ajutorul tău. Cât despre lume, 
m-aş bucura să îţi schimb măcar o pauză.
Sergiu: Fie. M-ai convins. Trebuie să mă descarc şi eu de povară.
Povestitorul: Astfel, în multe pauze la rând, Sergiu i-a destăinuit noii lui prietene întreaga lui poveste, fapt ce l-a 
făcut să o însoţească în pauze şi să se bucure, fără să-şi dea măcar seama,  de căldura soarelui de toamnă dar şi 
de căldura su� etească a unei fete ce-i era ca o soră, sora pe care şi-o dorise întotdeauna.

Cerință
Răspuns

Carla Sergiu

Identi� că două calități ale 
� ecărui personaj.

Apreciază abordarea per-
sonajelor ca � ind corectă 

sau greșită, motivând 
alegerea.

Notează o cauză care stă la 
baza unor astfel de experi-

ențe de viață.

Speci� că un principiu 
moral-religios prezent în 
cadrul  povestirii prezen-

tate.

Care ar �  fost atitudinea 
ta într-o astfel de situație? 
Motivează succint alegerea 

făcută.
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15’

Practică

30’

Practică

30’

Practică

Identi� cați în programa școlară a cultului la care predați două lecții compatibile cu me-
toda descoperirii independente și două lecții compatibile cu metoda descoperirii dirijate. 
Argumentați succint � ecare alegere.

Propuneți un demers didactic pe o temă la alegere din programa școlară a cultului la care 
predați, în care să utilizați modelul descoperirii independente.

Propuneți un demers didactic pe o temă la alegere din programa școlară a cultului la care 
predați, în care să utilizați modelul descoperirii dirijate (utilizând unul din cele cinci mo-
dele prezentate).

Lecția și clasa Argumentare

Descoperire independentă

Descoperire dirijată

Punctul pe i
În plus față de avantajele educaționale pe care le prezintă metoda învățării prin descoperire în 

general, valori� carea diferitelor variante ale acesteia va aduce un plus de dinamism și diversitate orei 
de religie. Prin utilizarea acestor metode de învățare, ora de religie poate deveni o oportunitate de a 

cultiva preocuparea personală a elevilor pentru un anumit subiect, preocupare ce reprezintă un avan-
taj important în viața lor spirituală care este, întâi de toate, rodul unui demers personal.
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1. În timpul descoperirii dirijate profesorul...
1. Se asigură că elevii au înțeles sarcina de lucru
2. Nu răspunde la eventualele întrebări/solicitări
3. Conduce pas cu pas descoperirea prin întrebări, sugestii 
4. Intervine în modul de concepere a răspunsurilor
5. Blochează manifestările creative ale elevilor

2. În timpul descoperirii dirijate profesorul NU...
1. Intervine în modul de concepere a răspunsurilor
2. In� uențează modul de raportare la sarcina de lucru
3. Își exprimă punctul de vedere cu privire la subiect
4. Distribuie sarcina de lucru
5. Corectează eventualele erori

3. În literatura pedagogică sunt evidențiate câteva structuri posibile 
ale învățării prin descoperire. Alegeți variantele corecte:

1. Învățarea pe bază de studiu de caz
2. Învățarea accidentală
3. Învățarea prin joc
4. Învățarea prin explorare
5. Învățarea prin rugăciune
6. Învățarea prin re� exie
7. Învățarea prin neascultare
8. Învățarea bazată pe simulare
9. Învățarea prin muncă
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 Metoda deductivă, inductivă și transductivă – 
prezentare generală

(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Tipuri de învățare prin descoperire
2. Metoda inductivă
3. Forme ale aplicării metodei inductive la ora de religie
4. Metoda deductivă 
5. Metoda transductivă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți conștientiza importanța metodelor deductivă, inductivă și 
transductivă în predarea religiei;
• veți putea valori� ca cele trei metode în cadrul orelor de religie; 
• veți sprijini elevii în aplicarea corectă a acestor metode.

III. Cuvinte-cheie
  învățare prin descoperire, inductiv, deductiv, transductiv.

P5

U2 S1

T2
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5’

Primii pași

Pentru o bună și e� cientă desfășurare a procesului instructiv-educativ, se impune apelarea la 
o gamă întreagă de strategii, metode, mijloace și procedee didactice, corect alese, combinate 
și integrate în diverse etape ale lecțiilor. Dintre toate acestea, ne vom opri asupra câtorva 
metode de învățare prin descoperire: deductivă, inductivă și transductivă, care se pliază 

foarte bine pe speci� cul orei de religie. Prin activitățile pe care le presupune acest tip de învățare (observații, com-
parații, clasi� cări, generalizări), elevii sunt angajați activ în a� area răspunsului sau soluției anumitor probleme, 
ceea ce va conduce la temeinicia, trăinicia și aprofundarea cunoștințelor, dar și la dezvoltarea unor capacități 
operaționale din sfera deprinderilor intelectuale și psihomotorii.

Atât prin prisma conținuturilor din programa școlară, dar și în viața de zi cu zi, elevii se 
confruntă cu numeroase întrebări, probleme sau situații de natură religioasă/existențială, 
care nu pot �  înțelese decât dacă sunt trecute prin � ltrul observării, analizării și explicării 
lor corecte. Aduse în discuție în cadrul orei de religie, acestea pot �  abordate din mai multe 
puncte de vedere, unul dintre acestea � ind după tipul de raționament implicat și relația 
stabilită între achizițiile anterioare și cele la care urmează să se ajungă. În acest caz, avem 

trei tipuri de învățare prin descoperire: 
1. Metoda învățării prin descoperire deductivă
2. Metoda învățării prin descoperire inductivă
3. Metoda învățării prin descoperire transductivă

Metoda inductivă se bazează pe raționamente de tip inductiv, în care gândirea parcurge 
drumul treptat, plecând de la concret la abstract, de la cunoscut la necunoscut, de la simplu 
la complex, de la particular la general. În descoperirile inductive, elevii efectuează analize, 
sistematizări, clasi� cări, ordonări, ierarhizări, interpretări de date și informații obținute 
prin investigații directe etc.

În cadrul orelor de religie, metoda inductivă este destul de des utilizată, mai ales când ne referim la textul 
biblic, din care vrem să învățăm elevii să extragă ideile, învățăturile, adevărurile, pe care Însuși Dumnezeu 
le-a transmis, așa cum apar ele în Sfânta Scriptură și nu atribuindu-i noi propriile idei și concepții străine de 
adevărul revelat. Toate concluziile trebuie să decurgă din text, fără a se ignora contextul.

1. Tipuri de învăţare prin descoperire

2. Metoda inductivă

5’

Teorie

5’

Teorie

inductivă

deductivă

transductivă

Învățarea prin 
descoperire

  M

etoda inductivă

concret    abstract
simplu  complex
particular        general
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Dacă privim cu atenție activitatea învățătorească a Mântuitorului Hristos și, ulterior, a 
S� nților Săi Apostoli, găsim numeroase exemple în care ei au utilizat metoda inductivă, 
cu scopul de a facilita transmiterea și înțelegerea învățăturilor de către cei care îi ascultau.

3. Forme ale aplicării metodei inductive la ora de religie

15’

Teorie

Model

Discutați cu elevii pe marginea unor teme din programa școlară sau care pot ajuta la înțele-
gerea acestora. Conduceți discuția astfel încât să valori� cați metoda inductivă. Apoi solicitați 
elevilor să concluzioneze, după modelul de mai jos. Adaptați gradul de precompletare a � șei 
de lucru la nivelul clasei și la obiectivele de învățare vizate. 

În urma discuțiilor pe marginea temelor indicate, formulați concluzia care decurge din acestea. 

Tema Demersul inductiv Concluzia

Pilda sama-
rineanului 

milostiv

Mântuitorul Hristos îi oferă învățătorului de lege, 
care Îl întrebase cine este aproapele său, exemple 
concrete de viață, cum ar �  atitudinea preotului, 
a levitului și, în cele din urmă, a samarineanului 
milostiv, ca să îi arate că aproapele este orice 
semen al nostru. (Luca 10,30-37)

Ajutorarea aproapelui, care 
poate �  orice om din orice loc, 
indiferent de religie sau națio-
nalitate, ajutorare care trebuie 
să � e manifestată din iubire 
prin fapte concrete.

Pilda 
talanților

Mântuitorul Hristos ne oferă trei situații 
diferite în care slugile au știut să fructi� ce sau 
nu talanții primiți în grijă de la stăpânul lor, 
până la întoarcerea sa acasă. (Matei 25,14-30)

Datoria � ecărui om de a lucra 
conștiincios, cu hărnicie pentru 
sporirea bunurilor materiale și 
spirituale, atât în folosul său, 
cât și a aproapelui.

Întemeierea 
Bisericii 
Creștine. 

Răspândirea 
creștinismului

În cuvântarea ținută la Ierusalim, în fața mul-
țimilor adunate acolo, Sfântul Apostol Petru 
se folosește de evenimente și proorocii din 
Vechiul Testament, cu privire la Mântuitorul 
Hristos, pe care ascultătorii săi le cunoșteau, 
conducându-i progresiv pentru a înțelege fap-
tele legate de Pătimirile, Moartea și Învierea 
Sa. (Fapte 2,1-41)

Botezarea tuturor celor care 
au crezut în Iisus Hristos și 
primirea harului Duhului Sfânt 
spre iertarea păcatelor și viața 
veșnică.

Pilda semă-
nătorului

Chemarea 
Apostolilor

Pilda
neghinei
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 Acest model evanghelic și apostolic al învățării prin descoperire inductivă este, pe cât de ușor de utili-
zat, pe atât de important la orele de religie, prin care se urmărește cunoașterea Adevărului. Lucrurile simple, 
exemplele concrete, comparațiile cu anumite întâmplări și evenimente din viața cotidiană a elevilor pot con-
duce la stabilirea unor învățături morale, care enunțate pur și simplu de profesor, nu ar �  la fel de bine înțelese 
ca atunci când sunt descoperite chiar de către elevi.

40’

Practică

Exempli� cați utilizarea metodei inductive în abordarea altor trei teme la alegere din pro-
grama de religie a cultului la care predați.

Tema Demersul inductiv Concluzia

Cel mai des, metoda inductivă este utilizată în etapa de transmitere/însușire de noi 
cunoștințe, dar se poate regăsi și în alte etape, în diverse tipuri de lecție. În sprijinul e� cien-
tizării utilizării acestei metode, profesorul se poate folosi și de material intuitiv, odată cu 
prezentarea informațiilor sau pentru con� rmarea și întărirea celor spuse. Ceea ce trebuie 
avut în vedere în acest caz, însă, este calitatea și cantitatea materialului intuitiv folosit, pen-
tru a se evita anumite aspecte negative care ar putea apărea, cum ar � :

 • prezentarea materialului intuitiv într-un moment nepotrivit al lecției (dacă este o lecție mixtă, în 
care urmează să se vorbească despre un sfânt, icoana acestuia nu trebuie să � e expusă în etapa de veri� care a 
cunoștințelor din lecția anterioară);
 • lipsa de concordanță a informațiilor transmise cu materialul intuitiv folosit (la o lecție în care se 
abordează tema iubirii aproapelui nu se pot folosi imagini care arată diverse aspecte negative ale comporta-
mentului unor copii față de alte persoane);
 • distragerea atenției elevilor de la explicațiile oferite de profesor, � ind atrași mai mult de ceea ce văd 
și mai puțin de ceea ce aud (dacă se folosesc obiecte, imagini sau icoane de dimensiuni mai mici și le dăm 
să circule printre bănci, pentru a �  văzute de toți elevii, este recomandat să li se acorde un timp pentru a �  
vizualizate, după care profesorul să continue prezentarea/explicarea informațiilor);
 • folosirea incorectă a materialului intuitiv (trebuie să avem grijă ca icoanele, planșele, hărțile pe care 
le folosim la orele de religie, în diferite etape ale lecției, să � e su� cient de mari, sugestive, expresive și expuse 
în așa fel încât să � e văzute bine de toți elevii) etc.
 
 Gama materialelor intuitive care pot �  utilizate în cadrul orelor de religie este foarte bogată (icoane, planșe, 
texte, � lmulețe etc.) și, dacă este valori� cată corect, poate aduce un plus de valoare informațiilor transmise. 

20’

Teorie

Tema
Materialul in-
tuitiv utilizat

Valori� carea metodei inductive
cu ajutorul materialului intuitiv

C
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 m
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Elevii sunt îndrumați de profesor să observe elementele semni� cative din icoană, care 
vorbesc despre viața Sfântului Ioan Botezătorul: 

• este singurul sfânt reprezentat în icoane cu aripi, deoarece Însuși Mântuitorul îl 
aseamănă unui înger trimis de Dumnezeu pe pământ, ca mesager al Său; 

• în mâna stângă ține un toiag în formă de cruce și un mesaj: „Pocăiți-vă, � indcă 
s-a apropiat Împărăția cerurilor!”, ceea ce reprezintă simbolul creștinismului, 
� ind Înaintemergătorul Domnului; 

• faptul că își ține capul în mâna dreaptă arată că a fost un mărturisitor al credinței, 
plătind pentru aceasta cu viața. 
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40’

Practică

50’

Practică

Dați exemple de alte trei teme din programa de religie a cultului la care predați, care pot �  
valori� cate prin metoda deductivă.

Dați exemple de alte trei teme din programa de religie a cultului la care predați și materia-
lele intuitive pe care le-ați putea utiliza, în valori� carea metodei inductive.

Tema Noțiunea abstractă Demersul deductiv

Tema Materialul intuitiv utilizat Valori� carea metodei inductive 
cu ajutorul materialului intuitiv

Tema
Noțiunea 
abstractă

Demersul deductiv

C
re
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în
 b
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• De ce Sfântul Ioan Gură de Aur compară familia cu Biserica? 
(deoarece familia, ca și Biserica, este o comuniune pe persoane)

• Care sunt relațiile ce se stabilesc între aceste persoane? 
(relații de iubire, de respect, de ajutor etc.)

• Cine se a� ă în mijlocul acestor persoane? 
(însuși Mântuitorul Hristos)

În cazul metodei deductive, demersul este invers celui inductiv, în sensul în care gândi-
rea parcurge drumul de la general la particular, de la necunoscut la cunoscut, de la noțiuni 
la exemple concrete și situații particulare, de la ipoteză la faptul veri� cat prin observație și 
experimente. Metoda descoperirii deductive este optimă în predarea religiei, având în ve-
dere conținutul revelat pe care se bazează disciplina, conținut cuprins în Sfânta Scriptură și 
Sfânta Tradiție și se poate regăsi în diferite etape ale lecției. 

 Metoda deductivă se poate utiliza ca o continuare � rească a metodei inductive. În acest fel, ideile moral-reli-
gioase la care s-a ajuns prin procesul inductiv își veri� că e� cacitatea și valabilitatea prin procesul deductiv, prin 
posibilitatea aplicării lor în viața creștină practică a elevilor.

4. Metoda deductivă

20’

Teorie

M

etoda deductivă

concret    abstract
simplu  complex
particular       general
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În cadrul metodei transductive, gândirea parcurge drumul de la particular la particular sau 
de la general la general, de la cunoscut la cunoscut sau de la necunoscut la necunoscut, de la 
abstract la abstract sau de la concret la concret, stabilindu-se relații nonlogice între date. Cel 
mai des, această metodă poate �  utilizată în cadrul momentului logico-psihologic al lecției, 
numit asociere. Utilizarea acestei metode la ora de religie îi ajută pe elevi să facă analogii 
cu informații, evenimente, fapte, învățături despre care au aflat în cadrul altor ore sau 

într-un alt context. Astfel, � xarea noilor cunoștințe se realizează mult mai bine, în mod conștient și nu me-
canic, ele � ind reținute pe termen mai lung.

Mihai Eminescu pleda pentru introducerea în învățământ a metodelor active de instruire 
deoarece „niciun om nu se-ntărește citind un tratat de gimnastică, ci făcând exerciții; niciun 
om nu se-nvață a judeca citind judecăți scrise gata de alții, ci judecând singur și dându-și seama 
de natura lucrurilor”. Corespunde utilizarea în orele de religie a celor trei metode abordate în 
această secvență (inductivă, deductivă, transductivă) opiniei lui Eminescu? Argumentați în 
aproximativ 150 cuvinte.

5. Metoda transductivă

20’

Teorie

Metoda transductivă

concret    concret
abstract          abstract
simplu  simplu
complex     complex

Tema
Secvența 
de lecție

Aplicarea metodei transductive
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e Iov este un model de răbdare, credință și iubire față de Dumnezeu. Chiar și în momentele 
de suferință, își asumă starea, rămânând � del Celui Care i-a fost aproape și în clipele de 
fericire. Asemenea lui Iov este și Iosif care, după ce a fost vândut de frații săi, a trecut 
prin mai multe situații neplăcute, � ind răsplătit, în cele din urmă, de Dumnezeu pentru 
statornicia sa în credință etc.

40’

Practică

Schițați trei secvențe de lecție diferite, prin care să valori� cați metoda transductivă în ca-
drul orei de religie, după modelul anterior.

Tema Secvența de lecție Aplicarea metodei transductive

Datorită valențelor lor formative pentru viață, cele trei metode abordate în această secvență 
(inductivă, deductivă, transductivă) pot �  valori� cate sistematic la orele de religie, deoarece dez-
voltă elementele cunoașterii senzoriale, gândirea, limbajul, imaginația, creativitatea, calitățile 
moral-volitive, precum și trăsăturile de caracter. Mântuitorul Însuși le-a utilizat în cel mai com-
plex mod cu putință, având în vedere di� cultatea și profunzimea de nepătruns a adevărurilor 
revelate. De aceea, este necesar să încercăm să înțelegem atât cât e cu putință de înțeles. Când nu 
poate mintea, poate credința!



 Conceperea unor modele de predare cu valorifi carea 
metodei deductive la ora de religie 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare prin descoperire deductivă?
2. Reperele conceperii unui model de predare prin descoperire deductivă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți crea cu ușurință noi modele de predare a religiei adecvate învățarii 
prin descoperire deductivă;

• veți putea oferi elevilor dornici să descopere lucruri noi o experiență de 
învățare pozitivă și e� cientă.

III. Cuvinte-cheie
  învățare prin descoperire, demers deductiv

P5

U2 S2

T2
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Metoda învățării prin descoperire deductivă își găsește teren prielnic la ora de religie de-
oarece elevii vin la școală cu un pachet de cunoștințe generale deja format din alte surse: 
din practica religioasă a familiei, din vizionarea unor desene animate sau � lme cu tematică 
religioasă sau din cunoașterea altor discipline care cuprind si informații religioase: istorie, 
artă, muzică. Astfel, profesorul de religie va putea face apel cu ușurință la cunoștințele 

elevilor, pentru tratarea unor subiecte precum: textul biblic, istoria poporului evreu, locașurile de cult, normele 
de conduită și moralitate, marile evenimente din istoria creștinățății etc. 
 Avantajul pe care îl reprezintă folosirea acestei metode la ora de religie este acela de a prezenta noile 
conținuturi de învățare prin apelare la cunoștințele deja deținute de elevi, asigurând, astfel, o cunoaștere inte-
grată și coerența disciplinei cu ansamblul disciplinelor din curriculumul național.

 Modelul ideal de predare cu valori� carea învățării prin descoperire deductivă ar trebui să includă com-
binarea elementelor esențiale pentru predarea religiei într-o manieră adaptată acestei metode de învățare1, și 
anume:

1. Invocarea cunoștințelor prealabile ale elevilor adecvate temei;
2. Discernerea esențialului - din ansamblul cunoștințelor elevilor, este important să � e identi� ca-
te și valori� cate acele elemente care vor conduce cel mai e� cient la descoperirea noilor cunoștințe;
3. Stabilirea punctelor de reper optime pentru atingerea obiectivului propus;
4. Asigurarea unui grad de di� cultate adecvat vârstei și capacității elevilor, astfel încât aceste 
modele să constituie o provocare pentru ei. Acest aspect va asigura atractivitatea orei.

 Pentru a putea concepe un model de învățare prin descoperire deductivă, este necesară combinarea 
celor patru elemente prezentate. Fiecare dintre ele joacă un rol esențial în acest tip de demers didactic.  

 Un model de predare a religiei prin descoperire deductivă este:
• Un exercițiu/ o succesiune de exerciții concepute special pentru a valori� ca cunoștințele gene-
rale ale elevilor cu privire la un anumit segment al disciplinei religie, ca bază de plecare în desco-
perirea/asimilarea unor noi conținuturi.
• O modalitate adaptată de dirijare a unui proces de învățare care face apel la cunoștințe prea-
labile ale elevilor.
• O soluție practică pentru:

  a oferi elevilor o experiență pozitivă la ora de religie
  a asigura un demers de descoperire care are ca rezultat o învățare e� cientă. 

5’

Primii pași

1. Ce este un model de predare a religiei 
prin descoperire deductivă?

1.1. Reperele conceperii unui model de învăţare 
prin descoperire deductivă

10’

Teorie

cunoștințe 
prealabile

grad de 
di� cultate

adecvat
puncte de reper 

optime
discernerea 
esențialului

1 Prezentate în secvența P5_T2_U2_S1 (online): Metoda deductivă, inductivă și transductivă – prezentare generală.
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1. Invocarea cunoștințelor prealabile ale elevilor adecvate temei. Elevii vin în școală și în ora de religie 
cu un pachet de cunoștințe religioase sau care au tangență cu Religia. Aceste cunoștințe provin din:

 Este imperios necesar ca profesorul să facă apel la aceste cunoștințe dobândite de elevi, prin: 
• întrebări despre evenimente din istoria poporului evreu, personaje biblice etc.
• invocarea amintirilor copiilor (vă amintiți „când la religie ați învățat despre...”, „când vă spunea 
mama/bunica despre...”)
• selectarea unui element pe care cu siguranță elevii îl cunosc (lumina, soarele, apa, iubirea, colin-
dele, Crăciunul etc.)

1.2. Invocarea cunoștinţelor prealabile ale elevilor

  Temă de re� ecție 

Ce cunoștințe prealabile
ale elevilor mei pot valori� ca la clasă?

primul contact pe care îl are copilul cu experința religioasă are loc, de cele mai multe ori, în familie. 
Unii părinți, având o viață spirituală activă, vor transmite copiilor cunoștințe religioase, modele de 
comportament moral, practici religioase etc.;

Familie

unele discipline aduc în discuție de foarte multe ori evenimente religioase, practici, artă și arhitectură 
religioasă; astfel, elevii vor veni „pregătiți” la ora de religie pentru primirea de noi cunoștințe. De 
asemenea, � indcă Religia se predă la toate nivelurile de școlarizare, pachetul de cunoștințe religioase 
dobândite în ciclul primar va constitui un bun fundament pentru asimilarea de noi cunoștințe.

Școală

� lmele și desenele animate cu conținut religios, evenimentele religioase televizate, știrile cu tematică 
religioasă, revistele și ziarele de pro� l sau care au rubrici dedicate religiei pot constitui, de asemenea, 
o sursă de informare din care elevul va acumula noi cunoștințe care vor putea �  valori� cate în desco-
perirea altor conținuturi. 

Mass-media

mulți copii participă încă de mici la slujbele Bisericii, de unde pot deprinde cunoștințe, practici, com-
portamente;

Biserică

grupul de prieteni, vecinii, rudele sunt mereu o sursă de noi cunoștințe pe care profesorul le poate 
folosi în demersul său didactic;

Mediul social
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20’

Practică

Exercițiu pe perechi
Faceți o evidență a achizițiilor cu care vin elevii la ora de religie, alegeți două dintre ele, 
cele mai rar întâlnite, și explicați cum le puteți valori� ca într-un demers de descoperire 
deductivă.

Contextul în care au 
fost asimilate 
cunoștințele

Cunoștințe anterioare
(maxim trei din � ecare 

context)

Modul de valori� care a acestor cunoștințe 
într-un demers de descoperire deductivă

din familie
din școală

din Biserică
din mediul social
din mass-media

cele mai surprinzătoare 
pe care le-ați întâlnit

1.3. Discernerea esenţialului 

  Temă de re� ecție 

Ce îmi este mai util din pachetul de 
cunoștințe ale elevilor?

 2. Discernerea esențialului – din ansamblul cunoștințelor elevilor, este important să � e identi� cate și 
valori� cate acele elemente care vor conduce cel mai e� cient la descoperirea noilor cunoștințe.
 În discernerea esențialului, profesorul trebuie să plece de la: o idee generală, un cuvânt, o cunoștință 
anterioară, adică de la un aspect:

a. despre care elevii au cunoștințe;
b. care să � e important pentru viața lor; 
c. care să aibă impact la � nalul descoperirii.

 Spre exemplu, pentru a preda tema Învierii, un posibil element inițial, ar �  lumina, plecând de la o 
lumânare aprinsă, o lanternă, o brichetă, un chibrit aprins. Pornind de la acest element, profesorul va face apel 
la cunoștințele elevilor despre funcțiile luminii, cauzele și efectele ei, proprietățile, modul de apariție etc. Din 
toate acestea, el va selecta, prin conținutul întrebărilor sale, aspectele care pot orienta demersul de învățare spre 
descoperirea punctelor de convergență dintre lumină, așa cum e cunoscută de elevi, și Lumina Învierii.
 Selectarea elementelor adecvate de la care plecăm în demersul de predare prin descoperire va determi-
na o învățare e� cientă. În măsura posibilităților, ar �  indicat ca elementul ales, � e că este obiect, imagine sau 
emoție, să impresioneze, să șocheze, să provoace, într-un fel, interesul elevilor. 

10’

Teorie
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3. Stabilirea punctelor de reper optime

  Temă de re� ecție 

Ce puncte de reper ar trebui să am în vedere la conceperea unui 
model de învățare prin descoperire deductivă?

3. Stabilirea punctelor de reper optime pentru atingerea obiectivului propus. După selectarea elemen-
tului introductiv, profesorul va acorda o atenție deosebită modului în care va dirija procesul de descoperire, 
având în vedere următoarele repere:

• Întrebările trebuie să � e clare și concise pentru a se evita divagarea de la demersul propus; 
• Întrebările să � e relevante pentru � nalitatea demersului;
• Întrebările și elementele suplimentare să nu conducă direct și în foarte scurt timp la descoper-
irea noilor cunoștinte2;
• Fiecare întrebare, sarcină de lucru intermediară, să determine un proces creativ și, în măsura 
posibilităților temporale, o experiență spirituală.

 Continuând cu exemplul prezentat anterior, prin care se dorește ca � nalitatea demersului de învățare 
să � e dobândirea cunoștințelor despre Înviere, propunem un set de întrebări de a� rmații de sprijin adecvate și 
inadecvate.

2  Un astfel de lucru se poate întâmpla uneori, însă profesorul va trece cu naturalețe la predarea tradițională a conținuturilor sau va 
da sarcini de lucru individuale ori pe grupe, prin care să � e descoperite elemente de detaliu ale temei propuse spre învățare. Pentru 
astfel de „accidente”, profesorul va avea întotdeauna și un plan B.

Întrebări și 
elemente 

suplimentare
Abordare recomandată Abordare nerecomandată

clare și concise Care sunt bene� ciile pe care le 
avem de la lumină?
Vă amintiți de la biologie cât e de 
importantă lumina pentru plante. 
Cum ar �  viața fără lumină?

Ce  este lumina?
De unde a apărut lumina?

Acest gen de întrebări pot determina răspunsuri 
prin care să ne îndepărtăm de scopul dorit. Am 
putea să ne „trezim” cu răspunsuri de genul:
„Lumina a apărut din bec”,
„Lumina a apărut din întrerupător…”.
Ar �  greu de identi� cat o semni� cație religioasă în 
aceste răspunsuri…

relevante În clasele primare ați învățat la reli-
gie despre crearea lumii.

Cine a inventat lumina electrică?

să nu ducă direct 
și în foarte scurt 
timp la descoperirea 
noilor cunoștinte

Lumina este un element pe care 
îl întâlnim mereu în viața noas-
tră. Ce importanță are ea pentru 
natură?
Cât de importantă este lumina 
pentru om?
Cum bene� ciem de pe urma luminii?
...
Astfel de întrebări vor conduce 
demersul pas cu pas.

Lumina a fost creată de Dumnezeu. Cum întâl-
nim lumina în Sfânta Scriptură?

Acest tip de întrebare poate determina răspunsul 
imediat: „la Înviere”, astfel încât se atinge obiecti-
vul tematic direct, fără a se trece printr-un proces 
de descoperire graduală a acestuia.
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să determine un 
proces creativ și 
spiritual

Ce sentimente aveți atunci când 
este întuneric?
Cum vă face să vă simțiți lumina 
dimineții?
Lumina vă dă o stare de bine su� e-
tesc?
V-ați simțit vreodată su� etul plin 
de lumină atunci când v-ați rugat? 
Cum explicați acest lucru?

Îți place întunericul sau lumina?

Acest tip de întrebare va determina alegerea uneia 
dintre opțiuni, procesul de descoperire � ind alterat.

30’

Practică

Exercițiu pe grupe
Alegeți o temă/lecție din programa de gimnaziu și completați tabelul:

 Tema/lecția:

Invocarea cunoștințelor 
prealabile ale elevilor La ce cunoștințe anterioare veți face apel?

Discernerea esențialului 
în selectarea momentului 
de intrare în lecție

au cunoștințe anterioare 

tema/elementul de debut 
este importantă/important 
pentru viața lor 

alegerea elementului 
esențial va avea impact 
asupra elevilor

Stabilirea punctelor de 
reper optime 

întrebări clare și concise Dați exemple de întrebări/elemente de sprijin

întrebări relevante

nu duc direct și în foarte 
scurt timp la descoperirea 
noilor cunoștințe

determină un proces crea-
tiv și spiritual

Asigurarea unui grad de 
di� cultate adecvat 

clasa

nivelul

suscită interesul elevilor
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2.1. Asigurarea unui grad de difi cultate adecvat

  Temă de re� ecție 

Lecția pe care o am în vedere are un grad de di� cultate adecvat 
pentru clasa la care urmează să o predau?

4. Asigurarea unui grad de di� cultate adecvat vârstei și capacității elevilor, astfel încât aceste modele 
să constituie o provocare pentru ei. Acest aspect va asigura atractivitatea orei.
 Descoperirea deductivă poate �  un proces di� cil pentru elevi, de aceea trebuie avută în vedere perma-
nent di� cultatea demersului și a temei. La clasele a V-a și a VI-a este indicat ca descoperirea să se facă dirijat, 
pe când la clasele a VII-a și a VIII-a se poate opta, din când în când, și pentru descoperirea independentă. 
 Este important ca modul de concepere a sarcinii de învățare să � e su� cient de solicitant în funcție nive-
lul de performanță al � ecărei clase.

40’

Practică

Exercițiu pe grupe
Schițați un model de predare prin descoperire deductivă pe o temă la alegere, de 50’, în 
care să vă ghidați după reperele de selectare și prezentare a unui demers deductiv. La � na-
lul exercițiului, � ecare grupă își va prezenta modelul realizat prin purtătorul de cuvânt. 
Fiecare model se analizează și se discută în detaliu de către întreaga grupă de participanți, 
pentru a se observa aspectele pozitive și cele negative. Concluziile sunt esențiale în urma 
acestui exercițiu, deoarece ele vor servi profesorilor ca repere în conceperea viitoarelor 
modele de predare. 

Punctul pe i
Valori� carea învățării prin descoperire deductivă la ora de religie înseamnă ancorarea noilor 

cunoștințe în multitudinea de relații, idei, activități care constituie suma experienței de viață a 
elevului. Profesorul construiește, astfel, noile informații și pro� lul moral-psihologic al elevilor săi pe 
temelia solidă a experienței prealabile a acestora. Metoda învățării prin descoperire deductivă poate 

deveni, în acest mod, o cale de orientare a elevilor spre cunoașterea integrată.

5’

Teorie
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 Conceperea unor modele de predare 
cu valorifi carea metodei inductive la ora de religie 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare a religiei prin descoperire inductivă?
2. Reperele conceperii unui model de predare prin descoperire inductivă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți crea cu ușurință noi modele de predare a religiei adecvate învățării 
prin descoperire inductivă;

• veți putea oferi elevilor dornici să descopere lucruri noi o experiență de 
învățare pozitivă și e� cientă.

III. Cuvinte-cheie
  învățare prin descoperire, demers inductiv

P5

U2 S3

T2

Conceperea unor modele de predare 
cu valorifi carea metodei inductive la ora de Religie 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare a Religiei prin descoperire inductivă?
2. Reperele conceperii unui model de predare prin descoperire inductivă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți crea cu ușurință noi modele de predare a Religiei adecvate învățării 
prin descoperire inductivă.

• Veți putea oferi elevilor dornici să descopere lucruri noi o experiență de 
învățare pozitivă și e� cientă.

III. Cuvinte-cheie
  învățare prin descoperire, demers inductiv

P5

U2 S3

T2
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La ora de religie, poate mai mult decât la alte discipline, se recomandă învăţarea prin 
trimiterea directă la situaţiile concrete. Orice concept religios și orice idee religioasă au ne-
voie de învăţarea prin realităţi palpabile, tocmai pentru că se referă la acestea și nu la ceva 
abstract. Credinţa, nădejdea, dragostea se demonstrează în viaţa de zi cu zi, nu în vorbe! 
De multe ori, discursul pe teme religioase riscă să rămână ceva pur teoretic pentru elevi; 

în același timp – pentru ei și la vârsta lor – un asemenea discurs va �  abstract și greu de asumat. Prin descope-
rirea inductivă, informația pe care profesorul dorește să o transmită este adusă într-un plan mult mai apropiat 
experienței de zi cu zi a elevilor, în acest scop utilizându-se materialul intuitiv. În acest sens, se poate folosi cu 
succes efectul surprizei pe care aducerea unui obiect, în aparență fără legătură cu ora de religie, îl poate genera 
asupra copiilor. Dar, pentru a asigura un demers inductiv e� cient, calitatea materialului intuitiv și legătura lui 
cu subiectul orei de religie sunt aspecte esențiale. 
 Secvența de faţă oferă câteva repere în pregătirea și valori� carea materialului intuitiv, inclusiv o serie 
de exemple care vor putea �  ușor aplicate în practica didactică zilnică la ora de religie, deschizând calea spre 
utilizarea altor practici intuitive.

Un model de predare a religiei prin descoperire inductivă este:
 a. Un exercițiu/ o succesiune de exerciții concepute special pentru a conduce procesul 
cognitiv și re� exiv al elevilor de la concret la abstract, de la cunoscut la necunoscut, de la 
simplu la complex, de la particular la general.

 Exemplu: Pentru a putea preda despre noţiunea de greșeală folosind metoda inductivă, se poate porni 
de la regulile clasei, regulile familiei sau regulile societăţii pentru a face, intuitiv, legătura cu legea morală sur-
prinsă în cele zece porunci sau în alte fragmente biblice.

 Se poate apoi sugera un exerciţiu de identi� care intuitivă a urmărilor pozitive în urma respectării aces-
tor reguli: i. din punct de vedere social:

5’

Primii pași

1. Ce este un model de predare a religiei 
prin descoperire inductivă?1 

10’

Teorie

1 Noțiuni introduse în secvența P5_T2_U2_S1 (online): Metoda deductivă, inductivă și transductivă – prezentare generală.

Regula 
clasei

Legea 
morală

• Nu lovim colegii!
• Nu furăm lucrurile colegilor!
• Nu mințim!
• Nu copiem!

• Iubește-ți aproapele!
• Nu râvni ceea ce nu este al 

tău!

nu
 lo

vi
m

 co
le

gi
i

nu
 lu

ăm
 ce

ea
 ce

 
nu

 n
e 

ap
ar

ţin
e

nu
 m

in
ţim

→
nu suntem 

sancţionaţi potrivit 
regulamentului 

şcolar 
→

ne păstrăm 
prietenii

→
nu suntem făcuţi 
de ruşine în faţa 

colegilor
→

părinţii vor �  
mândri de noi

→
nu pierdem în-

crederea celor din 
jurul nostru

→
prețuim
adevărul
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 b. O modalitate adaptată de dirijare a unui proces de învățare care valori� că analize, sistematizări, 
clasi� cări, ordonări, ierarhizări, interpretări de date și informații obținute prin investigații directe.
 
 c. O soluție practică pentru:
  I. a asigura un proces de învățare e� cient și plăcut la ora de religie
  II. a oferi elevilor un demers educațional atractiv de descoperire. 

Pentru o ilustrare pozitivă a exemplului de mai sus, se poate porni de la următorul exemplu:

ii. din punct de vedere moral- religios:

sunt atent cu felul în care mă raportez la Dumnezeu

îmi creşte stima de sine

devin altruist 

îmi ajut aproapele/familia/prietenii/colegii

sunt atent cu felul în care mă raportez la mine şi la aproapele

am parte de prietenie şi iubire

Model

Pentru a ilustra posibilitatea de a schimba sau nu ceva în viața noastră (a se vedea pilda celor 
zece fecioare), se vor folosi următoarele materiale: un borcan, făină de porumb și câteva mingi 
de ping-pong. Cu ajutorul acestora se va realiza următorul demers intuitiv:

recipientul 
umplut pe 

jumatate de

• mingile/aspectele 
importante ale 
vieţii

• făina /aspectele 
mărunte ale vieţii

recipientul 
umplut pe 
jumatatede 

• persoana în 
formare recipientul

plin

• mingile mari încap 
cu greu în recipi-
ent=nu mai este loc 
pentru ceea ce este cu 
adevărat important;

• formarea noastră are 
de suferit datorită 
lipsei curajului/
disponibilităţii de a 
elimina balastul

a 
ur

î/a
 b

âr
� 

a 
fu

ra
/a

 co
pi

a/
 

a 
pl

ag
ia

singurătatea/
schimonosirea 

su� etească/ 
pierderea liniştii 

su� eteşti

pierderea încrederii 
celor din jur/ anularea 
originalităţii/a iden-

tităţii/ teama perpetuă 
de a nu �  prins/

 construirea stimei de 
sine pe falşi piloni
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 Elementul principal în conceperea unui astfel de model este identi� carea și valori� carea optimă a ma-
terialului intuitiv2. Acesta stă la baza procesului de învățare prin descoperire inductivă.
 Câteva repere ne stau la îndemână pentru a ne asigura că realizăm un model eficient și atractiv 
pentru elevi:

 Pentru a asigura calitatea și e� ciența noului model de învățare prin descoperire inductivă, este impor-
tant să aveți în vedere aceste elemente și, poate, chiar și altele la care vă gândiți. Fiecare dintre ele joacă un rol 
esențial în acest tip de demers didactic. 

2 Menționat în secvența P5_T2_U2_S1 (online): Metoda deductivă, inductivă și transductivă – prezentare generală.

Aspecte de avut în vedere:
Așa DA Așa NU

Alegerea momentului adecvat pentru utilizarea ma-
terialului intuitiv

Prezentarea materialului intuitiv într-un moment 
nepotrivit al lecției

Asigurarea coerenței dintre materialul intuitiv utili-
zat și informațiile transmise

Lipsa de concordanță a informațiilor transmise cu 
materialul intuitiv folosit

Utilizarea echilibrată din punct de vedere cantitativ 
și strategic a materialului intuitiv, astfel încât să adu-

că un plus de valoare orei

Distragerea atenției elevilor de la explicațiile oferite 
de profesor, � ind atrași mai mult de ceea ce văd și 

mai puțin de ceea ce aud
Valori� carea unui material intuitiv de calitate și 

adecvat conținuturilor predate
Folosirea incorectă a materialului intuitiv sau mate-

rial intuitiv inadecvat

Brainstorming (pe grupe)
Identi� cați, prin intermediul unui exercițiu pe grupe de tip brainstorming, alte aspecte 
prioritare în conceperea unui model de învățare prin descoperire inductivă, orientân-
du-vă după stilul celor formulate în pasajul teoretic anterior, dar nelimitându-vă la zona 
vizată de acestea.

 După începerea exercițiului, la � ecare 5 minute se va face un schimb între membrii � ecărei grupe. 
Acest schimb se face de patru ori (4 x 5 minute, pentru numărul maxim de grupe – 4).

Reguli:
1. Fiecare membru nou venit într-o grupă va �  rugat să contribuie cu idei diferite de cele pe care 
le-a enunțat în grupa anterioară de lucru.
2. Membrii „itineranți” vor �  rugați să nu transmită ideile preluate de la grupa anterioară, ci să 
conceapă mereu altele noi.
3. Patru dintre membrii � ecărei grupe se vor deplasa pe parcursul exercițiului, schimbând grupa.
4. După 20 de minute de brainstorming, se va trece la activitate frontală (20 de minute) în 
care purtătorul de cuvânt al � ecărei grupe va împărtăși ideile formulate în cadrul grupei sale. 

45’

Practică

unor
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 Pe parcursul prezentării purtătorilor de cuvânt, se va completa următorul tabel, care va constitui � nali-
tatea exercițiului:

Prezentare sintetică și sistematică a rezultatelor brainstorming-ului

Aspectul
Prioritatea

1-Cel mai important
5-Cel mai puțin important

Potențialul formativ
(descriere succintă)

Avantaje/ dezavantaje
(descriere succintă)

Asigurarea coerenței 
dintre materialul 

intuitiv utilizat și in-
formațiile transmise

1
Dezvoltarea capacității de 
abstractizare, cu aplicabili-

tate și la alte teme

Informația nouă va �  
asimilată mult mai ușor de 

către elevi

Nivelul de înțelegere 2

Dezvoltarea limbajului și 
stabilirea unor conexiuni 
cu cunoștințele dobândite 

anterior

Neadaptarea la nivelul de 
înțelegere speci� c gru-
pei de vârstă a elevului 

diminuează semni� cativ 
e� ciența actului didactic
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Conceperea unui model de predare prin descoperire inductivă va avea întotdeauna ca punct 
central modul de proiectare, realizare și valori� care a materialului intuitiv. În această pri-
vință, schițăm în continuare o serie de recomandări care să vă servească, astfel încât crearea 
și aplicarea modelelor să � e un proces rapid, ușor și e� cient.

1. Utilizarea unui material construit cu ajutorul elevilor, folosind metoda intuitivă
- Această dublă implicare materială a elevilor în predare – mai întâi prin crearea de material intuitiv 
(� șe, planșe, exerciții, imagini, desene etc.), iar, mai apoi, prin utilizarea lui în demersul de învățare, va 
crește mult atractivitatea orei dumneavoastră. Gândiți creativ, astfel încât să introduceți elevii în atmo-
sfera lecției prin materialele pe care le realizați împreună cu ei.

2. Înnoirea materialului intuitiv și evitarea reutilizării acestuia în lecții cu tematică înrudită
- Elevii rețin foarte repede și foarte ușor tot ceea ce faceți la oră. De aceea, este recomandat ca � ecare oră 
să le aducă și material intuitiv nou, pentru a menține și chiar a crește nivelul lor de interes față de ceea 
ce le predați. Astfel, chiar dacă un material realizat pentru o anumită secvență ar putea �  folosit, consi-
derați dumneavoastră, foarte ușor și într-o altă lecție, evitați să faceți acest lucru! Noutatea permanentă 
constituie unul dintre ingredientele succesului în fața elevilor, în special datorită speci� cului societății de 
astăzi, care le oferă neîncetat și neobosit ceva nou. Haideți să folosim în avantajul nostru această carac-
teristică a vremii!

3. Evitarea utilizării exclusive a materialului intuitiv religios
- Este esențial să conștientizăm că, deși predăm o oră de religie, elevii noștri intră foarte puțin în contact 
(sau chiar deloc!) cu realitățile vieții religioase, în general. În acest context, deși avem ca responsabili-
tate directă introducerea lor în această sferă, totuși este de dorit să valori� căm la clasă nu doar material 
intuitiv religios, ci și alte tipuri de materiale, cu ajutorul cărora să atingem obiectivele didactice pe care 
ni le propunem.

4. De la concret la abstract
- Putem realiza mai ușor transferul de la concret la abstract dacă valori� căm material intuitiv noncon-
formist. Spre exemplu, o piatră poate �  utilizată ca suport de învățare dacă, pornind de la ea, explicăm 
elevilor temeinicia credinței, întemeierea Bisericii, sursa vieții și a puterii creștinilor care este Piatra din 
capul unghiului – Iisus Hristos Însuși etc. Nu ezitați să valori� cați cât mai multe astfel de elemente! Ele-
vii nu vor uita niciodată că ați venit la oră și că primul lucru pe care l-ați făcut a fost să așezați pe catedră 
o piatră, o sticlă de apă, o oaie de pluș etc. Impresia puternică a primului moment va asigura succesul 
întregii lecții și receptarea informațiilor.

5. Aspectul „comercial” al materialului intuitiv
- Dacă intenționați să utilizați � șe de lucru, planșe sau alte materiale listate sau realizate cu elevii, merită 
efortul de a le face color, cu grijă pentru rezoluție – în cazul listărilor, sau utilizând creioane colorate, 
acuarele, carioci, dacă sunt realizate de copii. Veselia culorilor se va transmite și colectivului de elevi, 
acest lucru facilitând procesul de învățare într-o măsură considerabilă! Știm că una dintre problemele 
actuale ale sistemului este lipsa de dotări, de consumabile etc., dar aici vă recomandăm să parcurgeți 
și programul P7, Realizarea activităţilor extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile, pentru a învăța 
modalități de atragere a fondurilor necesare!

2. Reperele conceperii unui model de predare 
prin descoperire inductivă 

15’

Teorie
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Model

Material intuitiv: boabe de fasole germinate.
Tema/Lecția: Grija lui Dumnezeu față de întreaga creație.

25’

Practică

Exercițiu pe grupe 
Alegeți din lista următoare un element și schițați un demers didactic prin descoperire in-
ductivă pornind de la acesta � e pe o temă/lecție la alegere din programa școlară a cultului 
la care predați, � e pe o idee pe care ați dori să o transmiteți elevilor. Explicați cum se poate 
utiliza elementul ales pentru a facilita transmiterea unui conținut de învățare. Prezentați 
colegilor demersul didactic schițat. 

o sticlă cu apă plată o coală A4 o lumânare o frunză

un plic o pietricică un covrig un pachet de 
șervețele

un creion și 
o radieră un spic de grâu o smochină o oaie de pluș, 

ceramică, hârtie

un pumn de nisip 
sau de pământ o boabă de muștar confeti sau 

polistiren granule o cheie
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Corelații valori� cabile într-un demers de descoperire inductivă

 Iată aici câteva exemple de corelații posibile între un element concret și o temă/idee speci� că disciplinei 
religie. Posibilitățile sunt, însă, în această privință, nenumărate. Fiți cât mai creativi!

Concret Abstract
o sticlă cu apă plată din apă și din Duh, botezul lacrimilor

o coală A4
un avion (cer/creație/păsări), o bărcuță (Noe/potop; Mân-
tuitorul și potolirea furtunii sau chemarea Apostolilor) sau 

orice altceva
o lumânare aprinsă Lumina lumii

o frunză analogie cu viața omului

un plic scrisoarea dragostei divine
(Sf. Ioan Gură de Aur)

un covrig Pâinea cea cerească
o pietricică Piatra cea din capul unghiului

un pachet de șervețele Cel ce șterge lacrima de pe fața tuturor
un creion și o radieră spovedania

spic de grâu Euharistie, viață

o smochină Cel ce nu dă roadă pierde binecuvântarea lui Dumnezeu 
(Mt 21,19)

o oaie de pluș/ceramică/hârtie Dumnezeu este mereu în căutarea omului
un pumn de nisip sau de pământ facerea omului sau Israel în deșert

o boabă de muștar credința

confeti sau polistiren granule

expresie metaforică pentru vorbirea de rău; dacă sunt 
aruncate în aer aceste elemente se împrăștie peste tot și 

nu mai pot �  adunate; asemenea sunt și vorbele pe care le 
spunem: zboară și nu le mai putem aduna!

cheie puterea dată de a lega și a dezlega (Mt 16,19)

20’

Practică

Exercițiu pe perechi 
Fiecare profesor face o listă de 5 elemente (pe un post-it), diferite de cele prezentate mai 
sus, cu care consideră că ar putea debuta o lecție. Partenerul va aprecia la ce lecție/temă/
idee poate �  aplicată, dacă ideea este relevantă sau nu și dacă, utilizând-o, se poate respecta 
tiparul concret-abstract. 

Punctul pe i
În viața de zi cu zi, întâlnim aspecte foarte concrete care ne marchează existența. Mai ales pentru 

elevi, valori� carea acestor elemente concrete, care fac parte din viaţa lor şi cu care – mai ales astăzi – 
sunt foarte obişnuiţi, constituie un demers de învățare ce conduce spre explicarea și înțelegerea unor 
valori, principii, învățături creștine, unele dintre ele destul de abstracte. Apoi, materialul intuitiv face 

parte din creaţia lui Dumnezeu şi trimite direct, � resc şi natural către El... 
Deloc în ultimul rând, acest material se a� ă la îndemâna educatorului. 

Cu puţină ingeniozitate, trebuie, doar, să îndrăznim şi să îl folosim!



 Conceperea unor modele de predare 
cu valorifi carea metodei transductive la ora de religie

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Valori� carea metodei transductive la ora de religie
2. Conceperea unor modele de predare care să valori� ce metoda 
transductivă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veţi cunoaște reperele necesare conceperii unor noi modele de predare cu 
valori� carea metodei transductive la ora de religie;
• veţi putea utiliza e� cient metoda transductivă în predare, identi� când și 
valori� când analogiile speci� ce disciplinei religie. 

III. Cuvinte-cheie
  descoperire, metoda transductivă, asociere, analogie, interferențe

P5

U2 S4

T2
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Metoda transductivă este de maximă utilitate în cadrul predării religiei datorită faptului 
că poate facilita transferul experienţial. Elevii asociază cu mare ușurinţă cuvinte, imagini, 
numere, teme și chiar concepte. Rezultatele obţinute în urma unei activități cu scop for-
mativ, concluziile formulate pot �  folosite pentru a înţelege ulterior, chiar într-un context 
diferit, o situaţie similară. Iată de ce valori� carea metodei transductive în abordarea con-

ţinuturilor de învățare cu caracter religios este recomandată și poate pune în valoare înclinaţia elevilor spre 
asocieri și analogii. Profesorul de religie pune la dispoziţia elevilor materiale cu posibil caracter asociativ și, 
sub semnul libertăţii (dirijată în mod discret), creează atmosfera care va favoriza asocierile cu efecte pe termen 
lung în experiența lor de viață. 
 În vederea atingerii acestui deziderat, secvența oferă reperele necesare conceperii unor noi modele 
de predare a religiei care să pună metoda de descoperire transductivă în slujba procesului educativ-formativ 
speci� c disciplinei.

Predarea religiei cu ajutorul metodei transductive presupune o implicare parțială (aparent!) 
a cadrului didactic în activitățile de învățare. Elevii manifestă, în general, un interes crescut 
pentru orice tentativă de explicare prin analogie, ceea ce constituie un avantaj deosebit 
pentru demersul formării spirituale, care este de dorit să � e de durată și realizat cu implicare 
personală. Astfel, deschiderea pe care copiii o au pentru ceea ce îi sensibilizează se cere 

„exploatată” în cadrul orei de religie. Valori� carea metodei transductive impune un înalt nivel de creativitate, 
elevul � ind invitat, prin intermediul ei, să devină un gânditor creativ. 
 Metoda transductivă se încadrează în aria metodelor analogice care au la bază tiparul raţionamentului 
logic în care derivarea unui enunţ din altul, interfaţa, se face pornind de la asemănări parţiale între două sau 
mai multe fenomene.
 Așadar, neglijându-se diferenţele, se caută analogii, evidenţiindu-se acele însușiri transferabile care pot 
duce la inovaţii sau invenţii. Descoperirea de tip transductiv are la bază raţionamentul ipotetico-deductiv, di-
namizat de imaginaţie și gândire. Totul poate duce la emiterea de ipoteze, inovaţii, teorii care, desigur, vor �  
ulterior supuse unei veri� cări. Metoda poate �  cu succes denumită descoperire experimentală, pentru că este 
speci� că experimentelor de laborator pentru știinţe (Mihaela Roco, Creativitate şi inteligenţă, 243) și, în cazul 
disciplinei noastre, este speci� că cercetării și devenirii. În proiectarea didactică, momentul adecvat acestei 
metode corespunde asocierii. Asocierea unor texte religioase cu fragmente din literatură (sau din alte domenii) 
va constitui un bun prilej de a consolida anumite valori morale. Condiţia realizării unor asocieri reușite presu-
pune, din partea elevilor, un bogat bagaj de cunoștinţe interdisciplinare care să faciliteze descoperiri suprinză-
toare chiar și pentru ei. 
 Iată câteva exemple de asocieri adecvate orei de religie:

5’

Primii pași

15’

Teorie

„Un profesor este cineva care se face, treptat, mai puțin necesar.”
 (� omas Carruthers)

1. Valorifi carea metodei 
transductive la ora de religie

PERSONAJE: Moise, Iov, Sfântul Apostol Pavel, Nicolae Steinhardt, Papa Ioan Paul al II-lea

ACŢIUNI: Vindecarea slăbănogului din Capernaum, Convertirea Sfântului Apostol Pavel, 
Pescuirea minunată, convertirea lui Nicolae Steinhardt

FRAGMENTE: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești 
foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut.”(Mt 25,45)

IMAGINI: icoane, tablouri religioase, statui, pictura bisericească, iconostase, fotogra� i grăitoare 
în ceeea ce priveşte perfecţiunea naturii sau dezastruoasa intervenţie umană în natură

LOCURI: imagini din Țara Sfântă pe timp de pace şi în situaţii de con� ict
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Model

Pentru a familiariza elevii cu învățarea prin intermediul analogiilor, este important să le pro-
puneți modele de exerciții în cadrul cărora să asocieze elemente aparținând categoriilor mai sus 
menționate: personaje, fragmente, acțiuni, imagini, locuri. 

Iosif şi fraţii săi Prâslea cel voinic și frații săi

a) Explicați care sunt elementele pe baza cărora pot �  asociate/comparate istoria lui Iosif și 
povestea lui Prâslea cel voinic. 
b) Identi� cați învățătura morală pe care ambele texte o transmit.

Exercițiu individual
Propuneți un alt set de analogii valorificabile la ora de religie, după modelul prezen-
tat anterior.

15’

Practică

Categorie Subiectul activității de învățare Analogie cu…

Personaje

Fragmente

Acțiuni

Imagini

Locuri
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Un model de predare care să valori� ce metoda transductivă presupune analogii prin care 
se evidențiază acele însușiri transferabile ce duc la emiterea de ipoteze, teorii, inovaţii care 
trebuie supuse veri� cării.
Potenţialul creativ la elevii de gimnaziu crește pe măsură ce aceștia vin în contact cu noi expe-
rienţe de învăţare și de viaţă. La clasa a VII-a, ei ating deja, din punct de vedere psihic, pragul 

adolescenţei timpurii, în care începe să se dezvolte capacitatea de abstractizare. Preferința pentru descoperire 
crește odată cu bagajul de cunoștinţe de care elevii dispun. Toate aceste aspecte vin în sprijinul predării disciplinei 
religie, oferind posibilitatea de a stabili corelaţii între conţinuturi și experienţe de viaţă bogate în semni� caţii.
 În mod obișnuit, momentul asocierii este folosit în lecţii de tip mixt, de transmitere și însușire de noi 
cunoștinţe, de recapitulare și sistematizare a cunoștinţelor etc. Pornind de la tema pelerinajului – un subiect 
foarte agreat de elevii de clasa a VIII-a deoarece lasă foarte mult loc pentru discuţii bazate pe experienţa perso-
nală, pe trăirile lor legate de călătorii cu caracter revelatoriu care le-au marcat copilăria –, se pot realiza conexiuni 
cu alte sfere de preocupare. Asocierile se pot stabili la nivel lingvistic, experienţial sau ideatic, toate a� ându-și locul 
în modul în care le percepem la nivel personal. Elevilor le sunt necesare astfel de experienţe datorită perioadei de 
formare în care se a� ă și care își va pune amprenta pe dezvoltarea lor armonioasă din punct de vedere spiritual.

15’

Teorie

2. Conceperea unor modele de predare 
care să valorifi ce metoda transductivă

Model

Pentru a solicita elevilor stabilirea unor asocieri menite să contureze mai clar noţiunea de „pele-
rinaj”, cereţi-le să identi� ce cât mai multe posibile accepţiuni ale termenului. În urma identi� cării 
acestora, cereţi elevilor să dea exemple concrete în cazul � ecărui mod de de� nire pentru a ilustra 
adecvat alegerile făcute.

pelerinaj

călătorie de iniţiere
excursie cu tematică religioasă

traseul iniţiatic al personajelor din basme
introspecție

a) Completați în � șa de mai jos toate sensurile termenului de „pelerinaj” pe care le cunoașteți.

b) Dați exemple în cazul � ecărui sens indicat, astfel încât să argumentați alegerea lui.

se va lua în considerare orice experienţă excursie cu tematică religioasă

 introspecţia continuă sau de dinaintea Spovedanieiintrospecție/experienţe de viaţă 

 experienţele eroilor din basme/ ale personajelor 
din nuvele şi romanetraseu iniţiatic al personajelor
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Calitatea morală Experienţa Asocierea

Sinceritatea Participarea la Taina S� n-
tei Spovedanii

Mărturisirea spontană făcută în timpul unui 
pelerinaj la unul dintre duhovnicii unei mă-
năstiri 

Încrederea în pute-
rea binelui/curajul

Traseul iniţiatic al unui 
personaj biblic 
(Ex: Moise)

Traseul inițiatic al unui personaj de basm (Harap 
Alb, Prâslea cel voinic) sau al lui Gheorghiţă din 
romanul Baltagul

Credinţa/echilibrul 
interior/iluminarea

Parcurgerea unui text 
biblic/ascultarea unei 
predici/lectura unor cărţi 
cu tematică religioasă

O călătorie/ lectura unei cărţi/ vizionarea unui 
� lm /întâlnirea cu o persoană

 Modelul sugerează posibile asocieri între diferite experienţe ce pot �  reale sau ipotetice (este de dorit să 
insistăm pe cele reale, de tip autobiogra� c) menite să contribuie substanţial la devenirea interioară. Pornind de 
la tema ce se cere dezvoltată, elevii pot �  invitați să realizeze astfel de asocieri care, datorită intensităţii trăirii 
personale, au un impact mai mare și, totodată, forţă modelatoare. Sunt necesare pregătiri anterioare în ceea ce 
privește unele sugestii literare (suportul de text) sau se poate utiliza lista bibliogra� ei obligatorii la disciplina 
Limba și literatura română, pentru gimnaziu.

c) Pornind de la schema realizată, menţionaţi care sunt calităţile morale dezvoltate şi îm-
prejurările care le favorizează, stabilind posibile asocieri. Pentru exempli� care, completaţi 
rubricile de mai jos:

Exercițiu în perechi
Folosind ca suport de lucru Sfânta Scriptură şi N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, identi� cați 
3-5 posibile asocieri între pasaje ale convertirii Sfântului Apostol Pavel şi pasaje din măr-
turisirile lui Nicolae Steinhardt din Jurnalul fericirii. 

20’

Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți un alt exercițiu care să valori� ce metoda transductivă, centrat pe noțiunea de 
JERTFĂ.

35’

Practică

Exercițiu pe grupe
Explicați, în cazul � ecăreia dintre situaţiile descrise mai jos, în ce măsură este operantă 
metoda transductivă. 

20’

Practică

Situație Cum funcționează, în această situație, analogia 
sau asocierea? (speci� că metodei transductive)

„Sunt furios pe colegul meu de la clubul sportiv, deoare-
ce mă necăjește de � ecare dată când merg la sală pentru 
antrenamente. L-aș lovi, dar părinţii și bunicii m-au în-
văţat să nu-i lovesc pe sora mea sau pe colegi. Așadar, 
nu lovesc pe nimeni și scapă și băiatul acesta care îmi 
încearcă nervii de trei ori pe săptămână.” 
„Am probleme în timpul pauzelor. Un băiat nou venit în 
școală mă necăjește mereu, mai ales când vreau să-mi 
servesc gustarea. Mă ameninţă că o să mi-o ia și câte 
altele. M-am plâns doamnei diriginte, dar parcă situ-
aţia s-a înrăutăţit. Îmi vine să-l pocnesc, dar știu de la 
părinţi, profesori și mai ales de la ora de religie cât de 
nepotrivită este acestă soluţie. Nu o să-l lovesc!”



128

„Regula clasei noastre este foarte clară în ceea ce pri-
vește violenţa. Avem o planșă pe care scrie: NU VĂ 
LOVIŢI! iar alta spune: „Violenţa este arma celor 
slabi.”  (Mahatma Gandhi). Cei care au încălcat-o au 
fost sancţionaţi aspru. Mi-a venit și mie să-l lovesc pe 
Sergiu, care-mi umblă mereu cu penarul, dar mi-a cam 
pierit gândul nesăbuit văzându-i pe părinţii lui Bogdan 
rușinaţi de fapta lui și nota lui scăzută la purtare.”

Punctul pe i
Familiarizarea elevilor cu activități constante de învățare prin asociere și analogie le poate servi 

acestora, pe termen lung, în lecturarea � exibilă a S� ntei Scripturi. Este important ca, atunci când 
abordăm textul biblic, să putem intui rapid și ușor corelațiile unui text cu altele, pentru a ajunge la o 
înțelegere mai înaltă, sesizând tema/sensul lor comun. Din această perspectivă, metoda transductivă 
devine, pentru ora de religie, un instrument prețios de apropiere facilă a elevilor de textul revelat, ca 

principală sursă a formării lor moral-religioase. 



 Înţelegerea caracterului revelat al textului biblic 
– studiu individual, teme de refl ecţie –

(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Termenul revelație și înțelesurile sale
2. Repere pentru recunoașterea caracterului revelat al textului scripturistic
3. Rolul modelator al textului S� ntei Scripturi
4. Autori, interpreți și destinatari ai scrierilor s� nte
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
 ▪ veți putea aplica modele de exerciții care vor facilita elevilor înțele-
gerea caracterului revelat al textului biblic;

 ▪ veți putea valori� ca rolul modelator al Scripturii în predarea religiei.

III. Cuvinte-cheie
Revelație, inspirație, Sfânta Scriptură, autor inspirat, exeget, agh-
iograf, destinatar, descoperire

P5

U2 S1

T3
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5’

Primii pași

Sfânta Scriptură preia, păstrează și transmite învățătura pe care Dumnezeu vrea să o descopere 
oamenilor despre Sine și voia Sa în legătură cu omul și creația. Textul biblic este unul din pi-
lonii principali pe care se sprijină întregul demers educativ-formativ vizat în în cadrul orei de 
religie, astfel încât formarea spiritual-religioasă a tinerilor, începută în familie și în Biserică, 

se completează în școală, inclusiv prin studiul textului scripturistic. În acest proces de consolidare spirituală, 
profesorul de religie își asumă în mod conștient un rol deosebit de important, ce constă în prezentarea și ex-
plicarea textelor scripturistice aferente temelor propuse de programa analitică, în vederea unei cât mai bune 
asimilări a mesajului și în vederea transpunerii preceptelor biblice în viața de zi cu zi.

Impactul educativ-formativ al textului biblic decurge din statutul său de scriere revelată, de Cuvânt al 
lui Dumnezeu pentru oameni, adresat nouă din iubire, pentru ca noi să creștem în noi înșine și în elevii noștri 
omul frumos (Dan Puric). Iată de ce este esențial ca studierea și, mai apoi, predarea elementelor de text biblic 
să se consolideze pe temelia înțelegerii caracterului său revelat.

       De� niție
Revelația este suma de înțelesuri, învățăminte, cunoștințe pe care omul le dobândește 
despre Dumnezeu și voia Sa în legătură cu omul și creația din monumentele propriu-zise 
care conservă și transmit Revelația: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

10’

Teorie

1. Termenul revelaţie și înţelesurile sale

Revelația este înțeleasă, în sens creștin, ca totalitatea actelor prin care Dumnezeu Se face cunoscut pe 
Sine și voia Sa, în legătură cu omul și întreaga creație. În înțeles strict teologic, termenul revelație desemnează 
suma tuturor înțelesurilor, învățămintelor și cunoștințelor despre Dumnezeu și voia Sa, pe care omul le do-
bândește prin descoperire divină. Revelația se conservă și se transmite prin Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

Actul Revelației nu este doar un act prin care ni se oferă argumente pentru susținerea credinței, ci este 
unul pe care Dumnezeu îl săvârșește față de om, dar care, în același timp, este destinat întregii creații pentru 
ca aceasta, cunoscând adevărul veșnic, să ajungă la desăvârșire.

Niciun act al Revelației nu epuizează cunoașterea lui Dumnezeu. În sine, cunoașterea lui Dumnezeu 
din partea omului este o punere împreună a tuturor actelor prin care Dumnezeu Se descoperă. Din acest mo-
tiv, nu putem individualiza actele Revelației.

Astfel, putem a� rma că Revelația este o comuniune maximă între om și Dumnezeu, comuniune la care 
omul nu se poate ridica singur, ci e ridicat de Dumnezeu.

  Temă de re� ecție 

Revelația este un act comunional pe care Dumnezeu îl săvârșește față de om, dar care este destinat 
întregii creații pentru ca omul și creația, cunoscând adevărul veșnic, să ajungă la desăvârșire. 
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10’

Teorie

Explicați în aproximativ 100 de cuvinte de ce Sfântul Ioan Gură de Aur numește 
Sfânta Scriptură „scrisoare a dragostei divine”. 

30’

Practică

Sensurile termenului Revelaţie1

Actul descoperirii a ceva 
necunoscut sau chiar a 
ceea ce este descoperit

Revelațiune 
(înv.)

Inspirațiunea prin care 
Dumnezeu face cunoscut 

voința Sa
Descoperire

Dezvăluire
Descoperire neașteptată 

a unui fenomen sau a 
unui adevăr ascuns.

Lucru revelat
Actul prin care se desco-

peră sau se face cuno-
scută divinitatea

Fenomen prin care 
Dumnezeu își dezvăluie 
natura și voința Sa anu-

mitor persoane.

Revelare

Expr. A �  o revelație = 
a depăși așteptările, a 
surprinde în chip ne-

așteptat (și plăcut)

Acțiunea de a revela

1  Preluate din Dicționarul explicativ al limbii române (București: Univers enciclopedic Gold, 22009); Dicționarul explicativ al limbii 
române (București: Univers enciclopedic, 21988); Dicționar ortogra� c, ortoepic și morfologic al limbii române (București: Univers 
enciclopedic, 2005); Noul dicționar explicativ al limbii române (București: Litera Internațional, 2002); Florin Marcu și Constant 
Mânecă, Dicționar de neologisme (București: Academiei, 1986); Ion Stoian, Dicționar religios (București: Garamond, 1994).
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Sens teologic Sens laic

a descoperi/ 
descoperire

Dumnezeu i-a descoperit lui Moise 
felul în care urma să scoată poporul 
ales din robia egipteană.

După mai mulți ani de cercetări, 
oamenii de știință au descoperit 
tratamentul acelei boli.

a revela/
revelație

a dezvălui/
dezvăluire

Model

Pornind de la sensurile termenului revelație, cereți elevilor să alcătuiască enunțuri cu acest 
termen sau cu sinonimele lui (descoperire, dezvăluire), astfel încât să ilustreze cele două înțe-
lesuri: teologic și laic.

Alcătuiți câte două propoziții în care cuvintele revelație și dezvăluire să � e folosite atât cu sensul lor 
teologic, cât și cu cel laic, după modelul dat:

Creați un alt tip de exercițiu prin care să contribuiți la o mai bună înțelegere de 
către elevi a noțiunilor întrebuințate în explicarea noțiunii de revelație.

20’

Practică

1. Revelația este totalitatea actelor prin care Dumnezeu:

a.  Își face cunoscută voia în legătură cu omul și creația

b.  dă bătăi de cap cercetătorilor britanici

c.  Se face cunoscut pe Sine și voia Sa în legătură cu omul și creația

   d. oferă producătorilor TV material documentar

2. Termenul revelație poate �  înțeles ca:

a.  descoperire

b.  experiment științi� c � nalizat cu succes

c.  dezvăluire

   d. transmitere de știri senzaționale
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2. Repere pentru recunoașterea 
caracterului revelat la Scripturii

A. Repere biblice, patristice și din literatura iudaică10’

Teorie

Aghiografi i2

își mărturisesc statutul de 
mijlocitori în transmiterea 
mesajului către semeni, ei 
scriind din porunca și cu 
inspirația primite de la 

Dumnezeu

•  Ieș 17,14: „Atunci a zis Domnul către Moise: Scrie acestea în carte, 
spre pomenire.” (cf. Ier 30,2; Iez 24,2)

•  Așa zice Domnul Dumnezeu...; Ascultați cuvântul Domnului...; Cu-
vântul Domnului către... (Is 1,10; Os 1,1; Iona 1,1).

•  „Toată Scriptura este insu� ată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, 
spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate” 
(2Tim 3,16; cf. Apoc 1,1-2)

Sfi nţii Părinţi și scriitorii bisericești3

a� rmă, și ei, caracterul inspirat 
al Scripturii � e prin formulele 

cu care introduc citările biblice, 
� e prin epitetele pe care i le 

dau, � e prin mărturiile clare în 
această privință.

•  Formule introductive: Scriptura zice..., Domnul zice..., Scris este..., 
Spiritul profetic zice...

•  Epitete: manuscrisul lui Dumnezeu – Fer. Augustin; scrisoarea pe 
care Dumnezeu a trimis-o făpturilor Sale – Sf. Grigorie cel Mare; chi-
tara la care cântă Dumnezeu – Sf. Iustin; scrisoare a dragostei divine 
– Sf. Ioan Gură de Aur), 

•  Mărturii clare: Clement Romanul, Sf. Irineu de Lyon, Origen.

Literatura iudaică4

cuprinde lucrări 
ce fac referire 

la caracterul insu� at 
al Scripturii.

•  Iosif Flaviu, în lucrarea Contra lui Apion, a� rmă: „Fiecărui iudeu, 
de la naștere, îi este imprimată și înnăscută credința că acelea (cărțile 
s� nte) sunt poruncile lui Dumnezeu” (I, 17).

Prelipceanu, Studiul VT, 55.

Prelipceanu, Studiul VT, 55.

Prelipceanu, Studiul VT, 58.
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Explicați succint modul în care textele biblice indicate în tabelul de mai jos ilustrează 
conceptul de revelație, conform modelului:

20’

Practică

Textul biblic Explicație
„Toată Scriptura este insu� ată de 
Dumnezeu și de folos spre învăţătură, 
spre mustrare, spre îndreptare, spre 
înţelepţirea cea întru dreptate” (2Tim 
3,16)

Apostolul Pavel mărturisește explicit faptul că textul Scriptu-
rii, conținutul acesteia este descoperit/revelat de Dumnezeu în 
scop pedagogic și soteriologic.

„Pentru că nici eu n-am primit-o de la 
om, nici n-am învăţat-o, ci prin desco-
perirea lui Iisus Hristos.” (Gal 1,12)

„Toate acestea sunt în scrisoarea 
insu� ată de la Domnul – a zis David 
– cum m-a luminat El pentru toate 
lucrările zidirii.” (1Par 28,19)
„Descoperirea lui Iisus Hristos, pe 
care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate 
robilor Săi cele ce trebuie să se petrea-
că în curând, iar El, prin trimiterea 
îngerului Său, a destăinuit-o robului 
Său Ioan” (Apoc 1,1)
„Și cu adevărat, mare este taina drep-
tei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în 
trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost 
văzut de îngeri, S-a propovăduit între 
neamuri, a fost crezut în lume, S-a 
înălţat întru slavă.” (1Tim 3,16)
„Iar nouă ni le-a descoperit Dumne-
zeu prin Duhul Său, � indcă Duhul 
toate le cercetează, chiar și adâncurile 
lui Dumnezeu.” (1Cor 2,10)
„Că prin descoperire mi s-a dat în 
cunoștinţă această taină, precum v-am 
scris înainte pe scurt.” (Ef 3,3)

                          Repere privitoare la universalitatea, vechimea și         
                                     actualitatea textului biblic

În sprijinul dovedirii caracterului revelat al S� ntei Scripturi pot �  invocate și lucrări reprezentative 
din literatura, istoria și cultura românească și universală. La o analizare în paralel a acestora, vom observa 
că Biblia este, pe departe, cea mai tradusă și cea mai tipărită carte, având o adresabilitate universală. Prin 
comparație, alte lucrări (Encyclopaedia Britannica – cea mai veche enciclopedie generală scrisă în limba en-
gleză, ultima ediție 1985-2010 are 32 de volume; opere ale unor autori cunoscuți, precum Dostoievski, Sha-
kespeare, Camus, Tolstoi, Tolkien, Rowling, etc.) nu au atins și nici nu vor atinge vreodată răspândirea S� ntei 
Scripturi. Diferența este generată de mai mulți factori:

10’

Teorie
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Creați un alt exercițiu prin intermediul căruia să urmăriți ca elevilor să li se clari� ce 
diferențele dintre un text revelat și un text oarecare.

30’

Practică

Sfânta Scriptură se adresează tuturor 
oamenilor, răspunzând nevoilor lor 

spirituale
în timp ce…

celelalte cărți prezintă interes � e pentru iubitorii 
de literatură, � e pentru cei ce au nevoie de infor-
mare în diferite domenii, deci pentru categorii 

mai restrânse de cititori

Mesajul biblic este mereu valabil și 
actual în timp ce…

alte cărți se demodează sau sunt depășite ca 
exactitate a informației, odată cu trecerea timpu-

lui

Model

Pentru clari� carea noțiunii de caracter revelat al textului S� ntei Scripturi se sugerează folo-
sirea următorului exercițiu, în care se va cere elevilor să identi� ce expresiile din tabel care 
arată faptul că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, marcându-le cu o săgeată spre stânga, 
în timp ce expresiile fără legătură cu natura insu� ată/caracterul revelat al textului biblic vor �  
marcate cu o săgeată spre dreapta.

Expresii care arată 
caracterul inspirat 

al Scripturii

Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și-i 
de folos spre învățătură...

Expresii din 
vorbirea curentă, 

fără referire la 
intervenția divină

Atunci a zis Domnul către Moise...
Cum spune vorba ceea din bătrâni...

Așa zice Domnul Dumnezeu...
Este-o vorbă care zice că...

Fost-a cuvântul Domnului către...
Dar hai mai bine despre ale noastre să vorbim.

Manuscrisul lui Dumnezeu
Mai rămâne vorbă despre asta...

Spiritul profetic zice...
După spusele unora...

Ascultați cuvântul Domnului!
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1. Prin ce formulări introduc Părinții Bisericii citările biblice:
a. Scriptura zice…
b. Domnul zice…
c. Se zice că…

2. Cui îi aparține a� rmația: Fiecărui iudeu, de la naștere, îi este imprimată și înnăscută credința că 
acelea (cărțile s� nte) sunt poruncile lui Dumnezeu.

a. Iuda Macabeul
b. Simon Magul
c. Iosif Flaviu

3. Biblia este cea mai tipărită carte datorită:
a. interesului literar pe care îl prezintă
b. adresabilității sale universale
c. valorii patrimoniale

3. Rolul modelator al textului Sfi ntei Scripturi

Textul biblic revelat este valoros atât prin faptul că ne-a fost transmis prin descoperire 
divină, cât și prin mesajul pozitiv-constructiv al acestuia. O atentă analiză a textului scrip-
turistic reliefează continua chemare a Divinității către om, de a se întoarce la starea inițială 
(paradisiacă) a su� etului său. Felul în care chemarea lui Dumnezeu apare în temele care 
au ca suport textul biblic este unul dătător de speranță: omul este invitat în mod direct să 

se străduiască spre atingerea scopului la care este chemat. Strădania omului se împletește cu ajutorul divin, 
ceea ce-i conferă mesajului Scripturii un caracter pozitiv. În ceea ce privește caracterul constructiv al mesaju-
lui revelat, întoarcerea spre Divinitate presupune participare conștientă și liberă din partea omului la procesul 
„zidirii” propriului su� et, un efort pe care omul îl depune, conlucrând cu harul pe care Dumnezeu îl revarsă 
asupra sa.

Improprierea învățăturilor S� ntei Scripturi de către elevi se va face mult mai ușor dacă aceștia reali-
zează importanța aplicării preceptelor biblice în viața de zi cu zi, spre deosebire de simpla lor memorare sau 
tratarea lor ca o teorie fără acoperire în fapte.

Pentru a-i conștientiza pe elevi asupra valorii mesajului scripturistic, este important ca profesorul de 
religie să prezinte respectivele texte într-un mod cât mai accesibil și atractiv. Se poate face chiar o comparație 
cu texte literare de mai mică valoare spirituală, dar care sunt apreciate de copii și tineri datorită conținutului 
facil, care nu ridică probleme de interpretare sau de înțelegere.

20’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Reușim noi, oare, prin metodele pe care le folosim la clasă să-i îndrumăm pe elevi spre 
lecturi folositoare și să-i facem să se îndepărteze, � e chiar și puțin, de cele nefolositoare?
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Model

Modelul propune o comparație a unui text biblic binecunoscut (Ieș 20,12) cu un fragment 
dintr-o carte care se bucură de mare apreciere în rândul copiilor, cele două texte având o 
temă comună: relația cu părinții. Îndrumați elevii astfel încât să ajungă singuri la identi� carea 
adevăratelor valori.

a) Lecturați următoarele texte: 
Text 1: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți � e bine și să trăiești ani mulți pe pămân-
tul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție.” (Ieș 20,12).

b) Analizați textele și comparați-le din punctul de vedere al valorii educativ-morale, completând 
rubricile tabelului de mai jos:

Text 2: „Câteodată stau și mă gândesc dacă mamei mele îi funcționează creierul. Apoi sunt zile când 
sunt sigură că nu-i funcționează. Ca astăzi, de exemplu. Cearta a început de dimineață, când am în-
trebat-o, întâmplător, dacă-mi poate cumpăra un iPhone din ăla nou și cool care face aproape orice. 
Consideram că este un lucru vital, probabil al doilea ca importanță, după oxigen.” (Russell, Însem-
nările, 1.)

Textul nr. 1 Textul nr. 2

Mesajul

Limbajul

Valoarea morală

*Aplicația poate �  folosită în cazul următoarelor teme: „Iubirea prin fapte: ajutorarea celor a� ați în suferință” (vezi Programa anal-
itică, clasa a VI-a, Cultul Ortodox); Virtuțile umane – Programa analitică, clasa a V-a, Cultul Greco-Catolic; Dania și Milostenia – 
Programa analitică, clasa a VI-a, Cultul Musulman; Creștinul și aproapele – Programa analitică, clasa a V-a, Cultul Adventist; Pilda 
samariteanului – Programa analitică, clasa a VII-a, Alianța Evanghelică.

Creați un alt exercițiu în care să valori� cați alte fragmente literare care se a� ă pe poziții 
total diferite decât cele ale textului scripturistic, urmărind ca, prin rezolvarea unor astfel de 
cerințe, să ajutați elevii să înțeleagă și să conștientizeze mai bine, prin comparație, caracter-
ul revelat al S� ntei Scripturi și, implicit, valoarea formativă a acesteia.

Indicați modi� cările anticipate în comportamentul propriilor elevi, ca efect al predării unei 
teme din programa școlară care vizează relația cu aproapele*.

30’

Practică

20’

Practică

Descrierea unui comportament 
înaintea tratării temei

Modi� carea comportamentală anticipată în urma 
tratării temei

 



138

4. Autori, interpreţi și destinatari ai scrierilor sfi nte

Pentru a prezenta elevilor ideea caracterului revelat al textului biblic, vor trebui 
clari� cate și noțiunile de: autor principal și autor inspirat, interpret sau exeget și destinata-
rii scrierilor s� nte.

Autorul principal Autorul inspirat
Dumnezeu, Cel care descoperă omului învăță-

tura necesară acestuia pentru mântuire, îndeamnă 
omul la împlinirea voii Sale și îl veghează pentru a-l 
feri de greșală.

Omul ales de Dumnezeu pentru a-i dezvălui ade-
vărurile de credință. El nu reproduce mecanic niște 
date ce i-au fost transmise de Divinitate, ci participă 
personal, folosindu-se de propriile puteri intelectuale 
și morale pentru a împărtăși, a transmite mesajul.

Inspirația este lucrarea specială a lui Dumne-
zeu, pe care noi o atribuim Duhului Sfânt, prin care 
aghiograful este iluminat să înțeleagă și să găsească 
formele cele mai potrivite pentru a transpune conți-
nutul actelor Revelației pe înțelesul semenilor săi, în 
vederea mântuirii. Actul inspirației face ca aghiogra-
ful să iasă din planul teoretic și să vorbească din pla-
nul trăirii practice a Revelației, din planul întrupării 
Cuvântului, realizând astfel un act de teologhisire.

Interpretul sau exegetul Destinatarii
Persoana care deține cunoștințele necesare, 

dublate de credință, pentru a putea înțelege textul 
scripturistic, mai ales în acele porțiuni ale sale unde 
acesta are un caracter încriptat. Tocmai datorită 
faptului că textul în cauză este revelat și conține 
adevăruri de credință greu de înțeles de către citi-
torul neavizat (sau mai puțin avizat), este nevoie ca 
persoana care tâlcuiește Scriptura să aibă o pregătire 
care să-i permită să facă acest lucru corect, fără a 
denatura sau devia de la sensul inițial al textului.

Toți oamenii de pe pământ, întrucât Biblia este 
manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de nea-
mul omenesc.

25’

Teorie

  Temă de re� ecție 
Duhul Sfânt lucrează și potențează capacitățile aghiografului – intelectuale, � zice – 

pentru ca să ajungă la întruparea efectivă a cuvântului și după acest act al întrupării, la 
vestirea lui, crescând astfel capacitatea de încredințare.

destinatari

Dumnezeu - 
autor principal

exeget sau interpret textul biblic

   
    

  c
redință

autor inspirat

       revelație

      înțelegere

   decriptare

m
es

aj
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Exempli� care:

Autori inspirați Exegeți Cititori

1. credința credința credința

2. inspirația dorința de a tâlcui textul pe 
înțelesul tuturor

curiozitatea

3.

4.

5.

6.

7.

Model

Inițiați o activitate în care să cereți elevilor să numească, comparativ, caracteristici ale au-
torilor inspirați ai S� ntei Scripturi, ale exegeților și ale destinatarilor. Se va avea în vedere 
posibila diversitate a cititorilor: creștini, necreștini, atei, adversari ai Bisericii, etc. Comparate 
pe orizontală, caracteristicile vor putea �  identice, asemănătoare, diferite, contrarii, etc.

Creați un alt exercițiu prin care să-i ajutați pe elevi să înțeleagă mai bine rolul � ecărei verigi 
din circuitul revelației divine.

30’

Practică

DE COMPLETAT!!!!

1. Interpretul biblic are nevoie de:

     a voință 

     b. informație

     c. putere

     d. credință

2. Putem valori� ca rolul modelator al S� ntei Scripturi prin:

     a. moderarea modelării modelului modelat (m)al (m)elevului model

     b. încurajarea aplicării perceptelor biblice în viața de zi cu zi

     c. transmiterea de informații ample asupra textului biblic

     d. modelarea continuă, asiduă, perpetuă a su� etelor elevilor
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 Importanţa și necesitatea 
utilizării textului biblic în predarea religiei

– studiu individual, teme de refl ecţie –
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
 Primii pași
 1. Necesitatea exegezei în înțelegerea corectă a mesajului biblic
 2. Evidențierea mesajului pozitiv al textului scripturistic
 3. Rolul modelator al S� ntei Scripturi
 Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți cunoaște modalități de a prezenta elevilor mesajul pozitiv al 

unor texte aparent negative;
• veți putea e� cientiza predarea temelor care utilizează textul biblic 

ca instrument de modelare comportamentală.

III. Cuvinte-cheie
 text biblic, interpretare, exeget, mesaj pozitiv, 
 modelare comportamentală

P5

U1 S2

T3
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1. Necesitatea exegezei în înţelegerea corectă a mesajului biblic

În opinia unora, in� uența 
religiei asupra personalității 
copiilor se restrânge la o 
sisi� că muncă de îndoc-

trinare, de îngustare progresivă a orizontului de 
gândire și, implicit, de făptuire. Mai pe scurt, o vir-

Sfânta Scriptură și-a dovedit în decursul timpului rolul de punct de plecare, de călăuză și 
povățuitoare a omului pe drumul spre desăvârșire. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate �  redus 
doar la textul scripturistic, însă forma accesibilă și limbajul ce îmbracă mesajul divin sunt 
destinate înțelegerii omului, spre depășirea limitelor impuse de propria mărginire. Sfânta 
Scriptură este scrisă de om, asistat de Dumnezeu, avându-l ca destinatar pe omul dintot-

deauna și de pretutindeni și într-un limbaj pe care omul, îndeplinind anumite condiții, îl poate descifra.
 Cu toate acestea, există limite ale percepției și înțelegerii umane, generate de starea de nedesăvârșire a 
omului. Tocmai de aceea, în „circuitul” Revelației divine în drumul ei spre om, una din verigi este exegetul 
textului biblic. Rolul acestuia este chiar acela de a lămuri înțelesurile, de a-l ajuta pe omul căruia i se adresează 
textul să rămână la sensul corect, de a-l feri de alunecările care pot interveni mai cu seamă în cazul cititorilor 
neavizați ai textului Scripturii. În abordarea fragmentelor biblice în cadrul procesului educativ desfășurat în 
școală, profesorului de religie îi revine și sarcina de a-și asuma rolul exegetului, de a-i călăuzi pe elevi spre corecta 
descifrare a mesajului divin. 

În „circuitul” 
Revelației divine, 
una din verigi este 
exegetul textului 

biblic.

tuală și reală (sic) reîntoarcere în Evul Mediu. 
 Ținând cont de faptul că, pentru criticii predării religiei în școli, Biblia este doar o frumoasă carte de 
„basme”, este oarecum de înțeles adoptarea acestei atitudini. 
 DAR în acest punct intervine profesorul de religie care, prin felul în care știe să prezinte elevilor textul-ar-
gument, poate determina o îmbunătățire a perspectivei elevilor asupra vieții. O situație ideală ar �  aceea ca, prin 
munca lui de la clasă, profesorul de religie să nu se mărginească la a preda cunoștințe ci, prin intermediul disci-
plinei sale, să treacă dincolo de litera textului și să contribuie astfel la formarea de caractere. Ar trebui să realizăm 
mutația de la a preda o disciplină la a preda printr-o disciplină, ora de religie împlinindu-și astfel rolul formativ, 
în completarea celui informativ.

DESTINATAR

DUMNEZEU

AGHIOGRAF

EXEGET

5’

Primii pași

10’

Teorie
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 Tratarea fragmentelor scripturistice aferente temelor prevăzute de programa analitică școlară necesită, pe 
lângă informațiile dobândite în urma parcurgerii anilor de studiu, un demers individual de formare continuă. 
Se va avea, astfel, în vedere reluarea bibliogra� ei deja cunoscute dar și completarea acesteia cu cele mai recente 
studii și materiale adaptate tratării acestor teme într-o manieră convingătoare pentru tineri. Acest demers de 
perfecționare individuală în ceea ce privește predarea religiei reprezintă o reală provocare pentru profesorii din 
învățământul preuniversitar. 
      Secvențele de predare trebuie elaborate în așa fel încât să dovedească un studiu specializat, să � e adaptate 
vârstei școlare căreia i se adresează și să îndeplinească dublul rol propriu orei de religie: informativ și formativ.

Elevii vor �  împărțiți în grupuri de câte doi; � ecare grup va primi o bucată de hârtie pe care va scrie 
numele unui personaj din Sfânta Scriptură. Profesorul va aduna biletele și le va redistribui astfel 
încât cel care primește biletul să nu-l poată citi (de exemplu prin prinderea lor pe spatele elevului, 
așa încât numai colegii să-l citească). În � ecare grup, elevul fără bilet îi va da celui care are biletul 

Cerință: Oferiți indicii care să-l ajute pe colegul purtător al biletului să deducă numele 
personajului/evenimentului biblic înscris pe biletul pe care el nu-l poate vedea.

MOISE

Resurse bibliografi ce 
disponibile on-line

http://www.studylight.org/commentaries/ – comentarii critice și exegetice la toată Scriptu-
ra (autori recomandați: Albert Barnes, Adam Clarke, Karl Fredreich Keil, Franz Delitzsch, 
Philip Scha� ) (lb. engleză)
http://www.newadvent.org/fathers/ – scrieri patristice (lb. engleză)
http://www.� localia.ro/ – scrieri � localice (lb. română)
https://archive.org/details/Psb-ColectiaParintiSiScriitoriBisericesti – scrieri patristice (lb. română)
http://www.jewishencyclopedia.com/ – perspective iudaice de interpretare (lb. engleză)

- pescuit din apa unui � uviu
- adoptat de � ica unui rege
- era bâlbâit
- a scos poporul evreu din robia egipteană
- a trecut poporul prin Marea Roșie
- a condus poporul prin pustiu
- a primit tablele Legii pe Muntele Sinai

INDICII

Avantaje ale aplicării acestui model de exercițiu:
- evaluarea gradului de înțelegere și de însușire a pro� lului moral al unor personaje biblice;
- dinamizarea orei;

@@

prins pe spate un număr variabil de indicii referitoare la trăsăturile sau acțiunile majore în care a fost implicat 
personajul de pe biletul său, în așa fel încât acesta să-și dea seama despre ce personaj este vorba. În cazul unui 
impas legat de indicii, din partea elevilor, profesorul poate să intervină discret în dirijarea indiciilor. De aseme-
nea, grija profesorului trebuie să se orienteze înspre asigurarea unui grad de di� cultate al indiciilor adecvat clasei 
la care aplică modelul. Modelul poate �  utilizat în etapa de � xare și sistematizare a cunoștințelor sau ca evaluare 
sumativă. 

Model
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Creați alte două exerciții, pentru clase diferite, care să valori� ce indiciile ca formă de � xare a 
cunoștințelor referitoare la evenimente biblice și de dinamizare a orei. Indicați pentru ce clasă ați 
conceput � ecare dintre exerciții. 

Elaborați un exercițiu prin care să determinați elevii să identi� ce manifestări concrete ale înțelep-
ciunii, prin accesarea unor texte scripturistice date.

Elevii vor �  organizați în perechi. Pe Fișa de lucru primită, ei vor completa calitatea morală, 
re� ectată în � ecare text biblic indicat, care conturează pro� lul ideal al tânărului. Dacă nu dis-
puneți de un număr su� cient de Biblii pentru acest exercițiu, sugerați elevilor să utilizeze Sfânta 
Scriptură în format electronic (telefon, tabletă etc.). Modelul poate �  valori� cat la temele:
 Creștinul în școală și societate (programa analitică pentru clasa a V-a, Cultul Ortodox); Ce 
înseamnă a �  creștin (programa analitică pentru clasa a V-a, Cultul Greco-Catolic); Aspecte sociale 
ale poruncii a patra: Biserica și societatea (programa analitică pentru clasa a VI-a, Cultul Roma-
no-Catolic); Relația religie-Morală (programa analitică pentru clasa a V-a, Cultul Musulman).

2 Pentru cultul musulman se vor extrage texte din Coran pentru acest exercițiu. 

Cerință: Completați spațiile libere din schema de mai jos, identi� când în textele indicate2  
calități morale care conturează pro� lul ideal al tânărului. 

CREȘTINUL 
ÎN ȘCOALĂ ȘI 
ÎN SOCIETATE

IACOV 5,7-11

MATEI 6, 1-4

IEȘIREA 20,12

PILDE 10,6-11

MATEI 5,5

RĂBDAREA

I CORINTENI 13, 1-13

20’

Practică

20’

Practică

Model
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Profesorul distribuie elevilor textele-suport ale exercițiului: Pilda � ului risipitor (Lc. 15, 11-32) 
și a istoriei lui Iosif și a fraților săi (Fac. 37, 1-36). Apoi face lectura integrală a celor două texte și 
solicită elevilor rezolvarea sarcinilor de lucru. Pe parcursul rezolvării celor trei sarcini, profesorul 
va distribui elevii în funcție de natura acestora (în perechi, individual, pe grupe).

 Cerință: Lecturați Pilda � ului risipitor (Lc. 15, 11-32) și a istoriei lui Iosif și a fraților săi (Fac. 37, 1-36).

3 Colecția semnată de Je�  Kinney este un exemplu elocvent în acest sens: Jurnalul unui puști: Adevărul gol-goluț, 
Ultima picătură, Arest la domiciliu, Ghinion cu carul. 
4 Pentru a �  mai vizibile, rezultatele exercițiului vor putea �  colectate și a� șate pe dispozitive tip � p-chart, tablă 
smart, etc. Eventual vor putea �  marcate în culori diferite, pentru a evidenția aspectele diferite.

2. Evidenţierea mesajului pozitiv al textului scripturistic

Ideea mesajului pozitiv al S� ntei Scripturi este cea care trebuie 
să însoțească prezentarea oricărui text biblic. Chiar dacă în 
unele locuri vetero- și neotestamentare textul pare a prezenta 
acțiuni și personaje negative, acest fapt nu trebuie să constituie 

o piedică în a aborda respectivele fragmente, ci trebuie, mai degrabă, să ne conști-
entizeze asupra mesajului general, care rămâne unul pozitiv. Din aspectele nega-
tive ale comportamentului unor personaje biblice trebuie să construim argumente 
pentru un comportament pozitiv. Pentru a asigura un demers convingător pentru 
copii, pot �  valori� cate, în cadrul exercițiilor, fragmente de texte literare care se 
bucură de mare trecere în rândul copiilor3. 

  Temă de re� ecție 

Am evitat vreodată 
să predau un episod biblic 

aparent negativ?

a. Lucrați în perechi: Analizați comportamentul fraților din � ecare text, atât între ei, cât și față de părinți, 
stabilind atitudinile ce caracterizau relațiile dintre ei. Notați rezultatele obținute în tabelul de mai jos.4

Model

10’

Teorie

T I Atitudini pozitive Atitudini negative T II Atitudini pozitive Atitudini negative

Lu
ca

 1
5,

 1
1-

32

Fa
ce

re
a 

37
, 1

-3
6

b. Lucrați individual: Având ca suport textul I, imaginați o evoluție ulterioară pozitivă a relațiilor dintre 
cei doi frați. Scrieți un text de aproximativ 100 de cuvinte.

c. Lucrați pe grupe: Având ca suport textul II, lecturați capitolele 42-45 din cartea Facerii și evi-
dențiați felul în care a evoluat relația fraților lui Iosif cu acesta, după vânzarea lui în Egipt. 
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Exercițiul de mai jos poate �  valori� cat ca temă de casă asociată orei în care ați utilizat modelul 
anterior.

Creați un exercițiu prin care puteți convinge elevii de prezența mesajului pozitiv într-un text care, 
la prima vedere, pare a prezenta (doar) atitudini și personaje negative. 

 Dați două exemple de moduri în care se raportează elevii la tipurile de personaje biblice în 
comportamentul cărora întâlnim atitudini contradictorii (de exemplu: � ul risipitor; fratele aces-
tuia; frații lui Iosif, priviți ca personaj colectiv; Sfântul Apostol Petru care se leapădă de Hristos la 
un moment dat, dar apoi își mărturisește credința puternică în dumnezeirea Lui). Speci� cați în ce 
măsură se regăsesc/identi� că sau se delimitează de acest tip de personaje.

Exemplul 1

Exemplul 2

Model

   Parcurgeți textul de mai jos:
 „Școala de vară ține doar opt săptămâni. Pe când sora de cincisprezece ani este pentru totdeau-
na. Asta până împlinește șaisprezece, când, probabil, o să devină și mai enervantă. Dar nu-i vârsta de 
vină pentru faptul că surorile sunt nesuferite. Așa se nasc ele.
 Dacă aveți o soră mai mare, știți exact ce vreau să spun. Ați trecut prin asta. Îmi înțelegeți dure-
rea. Dacă NU aveți o soră mai mare, felicitări! Și bine ați venit în coșmarul meu.” 

 Scrieți o compunere în care să răspundeți la următoarele cerințe:
- Precizați aspectele comportamentale cu care nu sunteți de acord;
- Speci� cați dacă vă regăsiți total sau parțial în exemplul dat;
- Identi� cați cauzele care pot genera un astfel de comportament;
- Creionați caracteristicile unui comportament adecvat într-o familie creștină. 

30’

Practică

20’

Practică
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Pornind de la trei teme biblice la alegere din programa școlară, și folosind experiența dobândită 
în cariera dumneavoastră didactică, completați rubricile tabelului de mai jos, indicând core-
spondența dintre îndemnurile morale proprii unei teme și efectele anticipate ale acestora asupra 
comportamentului elevilor.

3. Rolul modelator al Sfi ntei Scripturi

Caracterul formativ al textului biblic este generat de prezența multitudinii de exemple 
purtătoare de mesaje în centrul cărora stau arhetipuri umane cu rol modelator. Personajele 
biblice au un impact asupra caracterelor în formare și datorită acordului acestora cu valorile 
morale după care, conștient sau nu, � ecare dintre noi tânjim, începând încă de la cea mai 
fragedă vârstă. Dincolo de mulțimea de date exacte ce rezultă din tratarea unor evenimente 

istorice prezente în textul biblic și care acoperă nevoia informativă, pot �  valori� cate mesaje constructive de 
natură comportamentală, virtuți ca: nădejdea, dragostea, credința, răbdarea, etc. Acest demers educațional valorizează 
rolul modelator al textului scripturistic asupra comportamentului. Gradul de inserabilitate al deprinderilor, al 
principiilor sănătoase dobândite în urma tratării secvențelor biblice se cere potențat, chiar monitorizat, și în afara 
spațiului strict didactic. Câmpul de valori� care rămâne familia, Biserica și societatea în totalitatea ei. Se menține 
ca obiectiv comun al tuturor factorilor educaționali (școală, familie, Biserică, societate) monitorizarea demulti-
plicării mesajului scripturistic în rândul și prin intermediul elevilor.

Tema biblică Îndemnuri/valoare morală Efecte anticipate ale 
urmării modelului dat

30’

Practică

30’

Practică

30’

Teorie

 Pentru o cât mai e� cientă valori� care a elementelor oferite de secvența de curs parcursă, com-
pletați rubricile libere din tabelul următor:

Indicați trei moduri prin care 
îi motivați pe elevi să aplice mesajul 

textului scripturistic

Indicați trei obstacole pe care le 
întâmpinați în acest demers

Sugerați trei metode pentru depășirea 
obstacolelor ivite.
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1. Care este responsabilitatea profesorului de religie în cadrul predării temelor biblice?
să lămurească sensul textului
să reinterpreteze textul
să călăuzească spre înțelegerea corectă a textului Scripturii

2. Care sunt criteriile de elaborare a unei secvențe de predare a unei teme biblice?
să îndeplinească numai un rol formativ
să � e adaptate vârstei școlare căreia i se adresează
să utilizeze comentariile S� nților Părinți
să îndeplinească un rol informativ și formativ
să acceseze resurse bibliogra� ce specializate

3. Cum abordăm un text scripturistic aparent negativ?
îl predăm ca atare
evităm folosirea lui în predare
dirijăm elevii să descopere mesajul pozitiv al textului

4. În ce constă rolul modelator al S� ntei Scripturi?
în prezentarea personajelor biblice ca modele de comportament
în anularea modelelor comportamentale contemporane
în valori� carea mesajelor constructive prezente în textul biblic

5. Unde se pot observa eventualele efecte ale utilizării textului biblic în predare?
în societate și în familie
în familie și în Biserică
în familie, în societate, în Biserică
în societate 



 Caracterul inteligibil/accesibil al textului biblic 
– studiu individual, teme de refl ecţie – 

(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Sensul literal-istoric – primul nivel de înțelegere a textului biblic
2. Figuri de stil speci� ce sensului literal-istoric
3. Accesibilitatea textului Scripturii ca premisă a asumării mesajului revelat
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți valori� ca � gurile de stil speci� ce sensului literal-istoric în predarea 
religiei;
• veți putea încuraja copiii în apropierea de textul S� ntei Scripturi prin 
valori� carea accesibilității textului revelat;
• veți putea conștientiza elevii asupra modalităților de aplicare a mesajului 
biblic în viața personală.

III. Cuvinte-cheie
  text inteligibil, text accesibil, sens literal-istoric, � guri de stil, ortopraxie

P5

U1 S3

T3
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Textul S� ntei Scripturi, ca suport util și necesar în predarea conținuturilor religioase, include 
pasaje ușor de înțeles, accesibile oricărui cititor, chiar și celui neavizat, fără o pregătire spe-
cială în acest sens. Acest fapt se datorează limbajului ce îmbracă, spre exemplu, prezentarea 
unor momente din viața poporului ales, din viața Mântuitorului sau din activitatea de pro-
povăduire a cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul acestor texte este accesibil inclusiv elevilor, 

deoarece ele uzează de sensul propriu al cuvintelor, conturând o imagine explicită, apropiată realității, fără să facă 
apel la imaginația sau la cunoștințele avansate ale cititorului. Aceste caracteristici ale textului biblic sunt, credem, 
un argument pentru valori� carea lor în predarea temelor prevăzute de programa școlară a disciplinei religie la 
ciclul gimnazial, datorită ușurinței cu care pot �  înțelese de către elevi. Valori� carea acestor texte prezintă marele 
avantaj de a încuraja copiii în apropierea de Sfânta Scriptură și de a facilita un proces educațional-formativ e� cient.

Caracterul inteligibil/accesibil al unui text la modul general sau, în cazul nostru, al unor frag-
mente din textul biblic, se referă la faptul că acel text nu are doar înțelesuri ascunse, înțelesuri 
diferite de sensul propriu al cuvintelor care-l alcătuiesc. Această trăsătură face ca fragmentele 
de felul celor menționate să � e ușor de înțeles, la un anumit nivel, de către toate categoriile de 
cititori, lucru care trebuie folosit la maxim de către profesori, în cadrul orelor de religie. Inter-

preții textului sfânt au denumit această accesibilitate sens literal istoric (sau sensul propriu al textului).

 Trimiteri biblice exempli� cative pentru sensul literal-istoric:

 Este important să înțelegem distincția între anumite texte care au cu prioritate un sens propriu și alte texte în 
care este prioritar sensul � gurat – care necesită în mod obligatoriu un proces interpretativ. Iată un exemplu relevant:

5’

Primii pași

1. Sensul literal-istoric – 
primul nivel de înţelegere a textului biblic 

25’

Teorie

       De� niție
Sensul literal-istoric constă în întrebuințarea cuvintelor și expresiilor în înțelesul lor obișnuit, acestea de-
semnând imaginea obișnuită a unui obiect, acțiuni etc. El reprezintă gândirea autorului transpusă în înțe-
lesul obișnuit și originar al cuvintelor și expresiilor pe care le folosește (Basarab, Ermineutica, 28).   

se referă, în sens propriu, la teama � zică declanșată de mugetul unui animal feroce;

• Dacă leul mugește, cine nu se va înfricoșa? (Am 3,8)

relatează felul în care își petreceau timpul cei adunați în curtea arhiereului, cu 
prilejul procesului Mântuitorului;

• Și aprinzând ei foc în mijlocul curții și șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor. (Lc 22,55) 

aici cuvintele ochii, urechile și fața au sens � gurat, exprimând atenția lui Dumnezeu 
îndreptată asupra celor drepți.

• Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechile Lui spre rugăciunile lor, iar fața Domnului este   
   împotriva celor ce fac rele. (I Pt 3,12)

face trimitere la cei doi tâlhari executați împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos;

• Și erau duși și alții, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El. (Lc 23,32) 

  Temă de re� ecție 

Cum pot ajuta elevii să înțeleagă mai bine textul Scripturii?

Chirilă, Sfânta Scriptură, 149.
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Model

Elevii primesc � șa de lucru iar profesorul hotărăște dacă dorește ca elevii să lucreze individual sau 
în perechi. Acest lucru va depinde și de atmosfera clasei.

Identi� cați în tabelul de mai jos expresiile și fragmentele cu sens literal propriu și pe cele cu sens 
� gurat, marcându-le în coloana adecvată.

Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască 
pentru că auzise despre El, și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. (Luca 23,8) x

Sens 
propriu

Sens 
� gurat

O sprânceană alburie se ivește pe coama dealului de cătră răsărit... Caragiale, Păcat, 69.

Mai bine, � ule, să � i grâu decât diamant.8  (Necula, Patericul, 33.)

Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. (Zanne, Proverbele românilor, 81.)

În numele său Antihristul are scris blăstămul neodihnei. Deci moartea îi va �  la 
umblet de război. (Sadoveanu, Ștefan cel Mare, 129.) x

Și mi-a arătat, apoi, râul și apa vieții, limpede cum e cristalul și care izvorăște 
din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. (Apocalipsa 22, 1)

8Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, 9A 
ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului. 
10Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga. 11Şi i s-a 
arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. 12Şi văzându-l, 

 (Luca 1,8-12)

14Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu pla-
toşa dreptăţii, 15Şi încălţaţi picioarele voastre, gata � ind pentru Evanghelia păcii. 
16În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele 
arzătoare ale vicleanului. 17Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cu-
vântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6,14-17)

Împăratul voia să răsplătească prin decorații meritele și vitejia lui Iancu. Acesta refuză însă 
primirea decorațiilor împărătești, spunând că răsplata nu se cuvine lui ci națiunii române, 
care a adus sacri� cii atât de mari pentru tron și patrie. (Lupaș, „Avram Iancu”, 175.)

După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta 
(Facerea 7,1a)

Mama mi-a dat imediat haine uscate, apoi după ce mi-a uns o felie mare de pâine cu 
unsoare de porc, am zbughit-o la joacă prin sat. (Măduță, Orarul, 32.)

La aceste vorbe, mulți dintre boieri s-au simțit atinși; cel cu pricina... a rămas ca 
opărit. Iar colonelul Alexandru Cuza a dat mâna prietenește cu moș Ion Roată. 
(Creangă, Moș Ion, 121.)
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Realizați un exercițiu în care să cereți elevilor să compună enunțuri cu sens propriu și 
� gurat, utilizând același set de cuvinte/expresii biblice. Creați setul/seturile de cuvinte și 
expresii, decideți modul de realizare a sarcinii de către elevi (individual, în perechi, pe 
grupe) și precizați clasa la care poate �  aplicat.

30’

Practică

Sensul literal-istoric al textului biblic este identi� cabil prin prezența unor � guri de stil care 
îi sunt caracteristice. Acestea conferă textului ritm și un plus de expresivitate. Cunoașterea 
acestor � guri de stil facilitează:
 • distingerea textelor cu sens literal-istoric de cele cu sens � gurat;
 • îmbogățirea bagajului informațional a� at la dispoziția profesorului.

2. Figuri de stil specifi ce sensului literal-istoric

30’

Teorie

accentuarea afectivă a cuvintelor, cu scopul de a reliefa, a întări înțelesul lor obișnuit.

„Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?” (In 13,6)

Emfaza

atenuarea însușirilor unui obiect sau a unei � ințe pentru a obține efecte contrare. Este inversul hiperbolei.

„Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar...” (Mt 17,20)

Litota

omiterea sau suprimarea unor cuvinte dintr-o propoziție sau dintr-o frază care se subînțeleg și a căror 
prezență nu este absolut necesară. Ea poate să apară într-un text � e ca � gură de stil, � e ca o caracteristică 
a unei limbi. În textul original al S� ntei Scripturi lipsesc multe verbe, � ind subînțelese, dar, prin traducere, 
ele au reapărut, pentru o mai bună înțelegere a textului.

„Pentru ce dă (Dumnezeu) lumina vieții celui nenorocit...?” (Iov 3, 20)

Elipsa

exagerarea intenționată a însușirilor unei � ințe, obiect, eveniment sau fenomen, pentru a crea o impre-
sie deosebită asupra cititorului.

„Căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți.  Căci eu v-am năs-
cut prin Evanghelie în Iisus Hristos.” (1Cor 4,15)

Hiperbola

cuvinte și expresii sub formă de glumă, urmărindu-se prin intermediul ei exprimarea contrariului.

Iar pe la amiază, Ilie a început să râdă de ei și zicea: „Strigaţi mai tare, căci doar este dumnezeu! Poate 
stă de vorbă cu cineva, sau se îndeletnicește cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme; strigaţi 
tare să se trezească!” (3Rg 18,27)

Ironia
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Emfaza

Litota

Elipsa

Hiperbola

alătură, în baza unor însușiri comune, doi sau mai mulți termeni, pentru a se scoate în evidență, prin 
asemănare sau deosebire, anumite însușiri speci� ce ale primului termen.10

„Și precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va �  și în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau, se 
măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Tot așa precum 
a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau, iar în ziua în care a ieșit Lot 
din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți, la fel va �  în ziua în care se va arăta Fiul 
Omului.” (Lc 17,26-30)

Comparația

Comparația

Ironia

10 Pentru aceste � guri de stil vezi Mircea Basarab, op. cit., p. 29-30.

 În cazul unor texte accesibile, există riscul ca elevul să le trateze în mod super� cial. Profesorul de religie 
poate preîntâmpina acest risc dacă acționează creativ, extrăgând semni� cațiile profunde ale unor astfel de texte. 
Elevii vor �  conștientizați, în felul acesta, de valoarea intrinsecă a respectivelor fragmente, valoare care nu e pro-
porțională cu gradul de încriptare sau de accesibilitate a textului: un text ușor de înțeles nu este în mod automat 
mai puțin important!

Model

Acest exercițiu este util pentru a-i familiariza pe elevi cu identi� carea � gurilor de stil proprii 
sensului literal-istoric prin compararea cu fragmente din opere literare consacrate. În acest fel, 
va �  mai ușor de explicat copiilor � gurile de stil din textele biblice.

O tăcere adâncă, ca într-o biserică, parcă eram copiii lui...  
(Mihail Sadoveanu, Domnu Tranda� r)

Sălbatecul vodă e-n zale și � er
Și zalele-i zuruie crunte. (George Coșbuc, Pașa Hassan)

Arde-n candel-o lumină cât un sâmbure de mac
  (Mihai Eminescu, Călin-� le de poveste)

În pieptul ei ardea toată pădurea... bătăile inimii erau 
bolovani încinși... Pieptul îi horcăia ca niște foale. 
              (Gala Galaction, La vulturi!)

Gigantică poart-o cupolă pe frunte,
Și vorba-i e tunet, răsu� etul ger,
Iar barda-i din stânga ajunge la cer
Și vodă-i un munte.
        (George Coșbuc, Pașa Hassan)

Și unde nu s-au adunat o mulțime de băieți și fete la școală, 
între care eram și eu, un băiet prizărit, rușinos și fricos și de 
umbra mea. (Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
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a. Creați un exercițiu în care să cereți elevilor să extragă mesajul unor texte biblice date, 
cu sens literal-istoric. 

b. Identi� cați � gurile de stil prezentate11 (emfaza, hiperbola, litota, ironia, comparația) 
în următoarele texte biblice: 1Cor 12; Fac 18; FAp 21; Mt 27; Mt 2 (cf. Mih 5); Mt 3; In 
5; Fac 13; 3Rg 10; Mc 10; FAp 2. 

20’

Practică

30’

Practică

11 Cu excepția elipsei, care este greu identi� cabilă în traducerile S� ntei Scripturi.

Textul biblic
Figurile de stil identi� cate 
(într-un text pot �  prezente mai multe � guri de stil)

1 Cor 12

Fac 18

FAp 21

Mt 27

Mt 2 
(cf. Mih 5)

Mt 3

In 5

Fac 13

3Rg 10

Mc 10

FAp 2

Exemplele scripturistice descriu felul în care cei aleși de Dumnezeu au fost chemați să-I slu-
jească și modalitatea în care aceștia au răspuns. Prin corecta abordare a textului biblic, Bisericii 
și Școlii le revine rolul de a conștientiza credinciosul/elevul de faptul că această chemare este 
de permanentă actualitate. Contextul în care o persoană aude și urmează mesajul lui Dum-
nezeu rămâne o alegere a divinității, însă în deplină stare de acceptare � ințială a celui chemat. 

3. Accesibilitatea textului Scripturii ca premisă 
a asumării mesajului revelat 

30’

Teorie

„Cine are urechi de auzit, să audă!” (Mt 13,9)

„Cel ce voiește să vină după Mine [...]
să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie.”

(Lc 9,23) 
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 Astfel, câmpul spiritual oferă ocazia, oricui are deschidere spre valorile spirituale, de a căuta comuniunea 
cu Dumnezeu inclusiv prin intermediul cuvântului scripturistic transpus în fapte. Personajele biblice, ca arheti-
puri umane, comunică un mod de a se raporta la Dumnezeu, valabil și în zilele noastre. Aceleași căutări spiri-
tuale, chiar dacă nu su� cient conturate, frământau conștiințele contemporanilor scrierii textului biblic, ca și în 
vremurile noastre. Această căutare devine posibil de împlinit prin intermediul celor trei mari instituții: FAMILIA, 
ȘCOALA și BISERICA.

 Felul în care învățătura transmisă de fragmentele biblice va in� uența direct sau indirect viețile creștinilor/
elevilor rămâne o sarcină ce obligă atât slujitorii Bisericii cât și profesorii care predau religie. Rămâne, desigur, o 
parte considerabilă de responsabilitate și în conștiințele educabililor, care sunt, doar prin opțiune asumată, „ul-
cioare primitoare de adevăruri” ce generează schimbări decisive ale vieții lor.

Scopul valori� cării mesajului biblic în plan didactic rămâne formarea de caractere prin transmiterea de 
valori. Vârsta fragedă de la care se începe modelarea spirituală (atât în mediul familial cât și în cel școlar) asigură 
necesarul de timp pentru a �  însușite în mod armonios valori vitale ce completează legea morală deja existentă în 
om. Adevărurile de credință, liber asumate, vor conduce astfel la slujirea aproapelui și a lumii (ortopraxie= trăirea 
în acord cu învățătura Bisericii (Bria, Dicționar, 279), izvorâtă din iubire și însoțită de rugăciune.

Ajutorul lui 
Dumnezeu

Efort
personal

-Frământări 
interioare
-Căutarea 

sensului vieții
+

Experiențe personale

Lecturi adecvate
(textul S� ntei Scripturi)

Progres 
spiritual

Formare 
de caracter

Ieșire 
(dinspre) 

ceilalți

Modele/arhetipuri 
umane (biblice, istorice, 

contemporane)

}
D
E
S
Ă
V
Â
R
Ș
I
R
E

V VViață 

A AAdevăr

L LLege morală

O O

I I

Ortopraxie

Iubire

R RRugăciune

Trebuie să vedem Scriptura ca pe o scrisoare a dragostei lui Dumnezeu pentru om, � indcă noi 
trebuie să ajungem să ne cucerim mintea și inima pentru dragostea ce plouă peste noi har peste har.

(Chirilă, Sfânta Scriptură, 41)
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Parcurgeți textele biblice: FAp 8,3 și FAp 9, 1-30 și următorul fragment din literatura 
memorialistică modernă:

 Cerințe:
 a) Observați primele două scheme de mai jos referitoare la textele propuse și completați, în manieră 
asemănătoare, cea de a treia schemă, referindu-vă la procesul de utilizare și implementare a textelor scrip-
turistice accesibile în activitatea dumneavoastră didactică.

50’

Practică

 15 Martie, 1960
 „Catehizarea a luat sfârșit. Botezul, hotărât pentru ziua de cincisprezece, are loc așa cum sta-
bilisem. Părintele Mina alege momentul pe care-l socotește cel mai potrivit: la întoarcerea „de la aer”, 
când caraliii sunt mai ocupați, când agitația e maximă. Trebuie să lucrăm repede și să acționăm clan-
destin în văzul tuturor... Eu unul nu voi ieși la plimbare. (Lucru ușor, deoarece m-a ros bocancul și am 
o um� ătură purulentă pe laba piciorului drept.)... Rămân deci singur vreun sfert de oră cât durează 
„aerul”... Când puhoiul de oameni se întoarce cu zgomot mare, ducând în rând de câte doi balia, 
ciubărul, tineta și un „rezervor” cu apă, părintele Mina, fără a-și scoate mantaua, dă buzna la singura 
căniță din cameră... și o umple cu apă viermănoasă proaspăt adusă în „rezervorul” purtat de el și de 
un alt deținut... Doi dintre deținuții complici trec în dreptul vizetei s-o astupe. S-ar putea în orice clipă 
să vină gardianul să se uite... La repezeală – dar cu acea iscusință preoțească unde iuțeala nu stân-
jenește dicția deslușită – părintele Mina rostește cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul cru-
cii, îmi toarnă pe cap și pe umeri tot conținutul ibricului și mă botează în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh. De spovedit m-am spovedit sumar: botezul șterge toate păcatele. Mă nasc din nou, 
din apă viermănoasă și din duh rapid. Trecem apoi, oarecum liniștiți, oarecum ușurați, la patul unuia 
din preoții greco-catolici și acolo recit crezul (ortodox) după cum fusese stabilit. Reînnoiesc făgăduința 
de a nu uita că am fost botezat sub semnul ecumenismului. Gata.” (Steinhardt, Jurnalul fericirii, 90-1)

• Textul biblic 
accesibil:

• FAp. 8,3
• FAp. 9, 1-30  

• Saul prigonitorul

mesaj

Cuvântul lui 
HRISTOS în lumină

Sfântul Pavel

BISERICĂ
• transformare

• Propovăduire  

• text memori-
alistic • viața și oamenii 

din  închisoare

mesajul lui 
Dumnezeu

iluminare

Botez

devine model
• credință

• Mărturisirea 
credinței prin 
scris și prin viață
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Descrieți, în 100 de cuvinte, o împrejurare favorabilă schimbărilor radicale din viața 
unui om.

 b) Găsiți trei similitudini și trei diferențe între traseele spirituale ale personajelor principale din cele 
două texte de mai sus.
 c) Relatați în 100 de cuvinte, bazându-vă pe experiența dumneavoastră, traseul spiritual al unui tânăr, 
în care să identi� cați puncte comune cu elementele din fragmentele propuse.

20’

Practică

• Textul biblic 
accesibil:

ora de religie

Punctul pe i
La vârsta gimnaziului, profesorul de religie poate avea o contribuţie substanţială în a asigura 

asumarea mesajului conţinut în paginile Scripturii prin valorizarea prioritară a textelor cu caracter 
inteligibil/accesibil. Acest mod de integrare a studiului biblic în predarea religiei va încuraja copiii 

să se apropie cu drag de textul S� ntei Scripturi.
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 Caracterul încriptat/tainic al textului biblic 
– studiu individual, teme de refl ecţie –

(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Necesitatea/importanța corectei interpretări a textelor scripturistice 
greu accesibile
2. Elemente (specii literare și � guri de stil) caracteristice fragmentelor cu 
caracter încriptat/tainic
3. Școala, Biserica și familia – factori de formare a personalității tinerilor 
pe baza textului biblic
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți aprofunda importanța și necesitatea unei corecte decriptări a sensu-
rilor tainice din textele biblice;
• veți putea identi� ca principalele elemente ce caracterizează aceste texte 
(� guri de stil, specii literare);
• veți �  în măsură să elaborați exerciții ce vor permite elevilor să înțeleagă 
mai bine mecanismele interpretării corecte ale unui text încriptat.

III. Cuvinte-cheie
 text încriptat, înțeles tainic, înțeles alegoric, sinecdocă, metonimie, metaforă, 
parabolă, alegorie, fabulă, ghicitoare, gnom, simbol

P5

U1 S4

T3
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5’

Primii pași

Textul S� ntei Scripturi prezintă, adesea, fragmente mai greu de înțeles, care nu sunt accesi-
bile oricărui cititor. Despre acestea spunem că au un caracter încriptat sau tainic. Existența 
caracterului încriptat vorbește de la sine despre necesitatea existenței unei persoane, a unui 
specialist, care are cunoștințele necesare și dispune și de instrumentele adecvate pentru 

decriptarea respectivelor locuri din Sfânta Scriptură. Din aceste cauze lectura și, mai ales, tâlcuirea sau explicarea 
textului biblic nu se poate face de către oricine și în orice condiții, existând pericolul devierii de la înțelesul origi-
nar pe care autorul inspirat l-a dat textului biblic. Dacă, vorbind la modul general, interpretul avizat al Scripturii 
este exegetul, atunci când ne referim la ora de religie din școală, trebuie să vedem în profesorul de specialitate 
o persoană dotată cu cunoștințele și instrumentele exegetului, aspecte fără de care i-ar �  imposibil să lămurească 
elevilor învățăturile cuprinse în Cartea Sfântă și, cu atât mai puțin, să-i îndrume pe calea urmării acestora, a 
transpunerii lor în viața de zi cu zi. 
 Pe acest fond, secvența de față este menită să ofere dascălului posibilitatea de a se familiariza cu princi-
palele elemente care caracterizează fragmentele încriptate ale S� ntei Scripturi pentru a înlesni elevilor accesul la 
aceste texte.

Caracterul încriptat/tainic al unui text la modul general sau, în cazul nostru, al unor frag-
mente din textul biblic, se referă la faptul că acel text are înțelesuri ascunse, înțelesuri 
diferite de sensul propriu al cuvintelor care-l alcătuiesc. Această trăsătură face ca fragmen-
tele de felul celor menționate să nu � e ușor de înțeles de toate categoriile de cititori, lucru 
de care trebuie să se țină seama la maximum de către profesori, în cadrul orelor de religie. 

Greutatea înțelegerii corecte a unui text nu este recomandat să � e un motiv de a ocoli acel text, ci, dimpotrivă, de 
a-l clari� ca, în așa fel încât elevii să extragă din el învățătura corectă, conformă cu ceea ce a dorit să exprime 
autorul/Autorul.

 Pentru a înțelege mai bine acest fapt, este important să menționăm faptul că, în interpretarea unui text, 
este important să avem în vedere trei intenții (sensuri sau direcții):
     • Intentio auctoris – sensul pe care autorul a dorit să-l transmită;
     • Intentio operis – sensul pe care opera îl transmite, independent de intenţiile pe care le are autorul ei;
     • Intentio lectoris – sensul pe care îl oferă cititorul textului în funcție de experiența și cunoștințele sale.
 
 Aceste trei intenţii ne dau de înțeles că autonomia textului este destul de relativă. Sensul său (sau inten-
tio) nu poate �  identi� cat corect, decât în armonie cu intentio al autorului sau al cititorului. (Eco, Limitele, 28)

1. Necesitatea/importanţa corectei interpretări 
a textelor scripturistice greu accesibile

15’

Teorie

  Temă de re� ecție 
Datoria comentatorului (interpretului) este de a expune nu ceea ce vrea el, ci sentimentul autorului 

pe care-l interpretează. Altfel, dacă va spune contrariul, el n-ar mai �  interpret, 
ci adversarul celui pe care încearcă să-l explice.
(Fer. Ieronim, Epistola 48 către Pammachius)
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 Motivele pentru care textul scripturistic are locuri di� cil de înțeles sunt multiple și, pentru a ajunge la o 
corectă înțelegere a lui (a textului), este necesar să ținem seama de ele: 

• Caracterul revelat – Caracterul revelat și inspirat al S� ntei Scripturi vorbește de la sine despre 
necesitatea tâlcuirii corecte a unor texte în care se găsesc adesea lucruri ce depășesc puterea ome-
nească de înțelegere;
• Modul de gândire la timpul scrierii  – Trebuie să ținem cont de perioada în care au fost scrise 
textele la care facem referire. La o distanță în timp de 2000 de ani (pentru Noul Testament) sau 
mai mult (pentru Vechiul Testament) se înregistrează mari diferențe în felul de gândire al omului, 
diferențe pe care nu putem să le avem în vedere atunci când încercăm să descifrăm sensurile unui 
text vechi;
• Cunoașterea epocii în care au fost scrise – Este necesar, de asemenea, să � e cunoscute realitățile 
contemporane scrierii unui anumit text pentru corecta lui interpretare;
• Preferința orientală pentru exprimare încriptată  – Nu este de neglijat aici nici înclinația ori-
entalului spre folosirea parabolei, a metaforei, a pildei... pentru exprimarea unor idei, concepții, 
reguli etc., lucru ce face și el ca textul să aibă nevoie de o interpretare corectă, făcută în cunoștință 
de cauză. 

 Toate aceste elemente arată necesitatea disponibilității profesorului de religie de a se angaja într-o 
muncă serioasă pentru o bună interpretare și explicare a textelor scripturistice cu caracter încriptat, dar, mai 
ales, disponibilitatea folosirii de mijloace diverse (și chiar ingenioase) pentru prezentarea acestor învățături 
elevilor și pentru determinarea lor să le accepte, să le aprofundeze și să le aplice în propria viață. 

• Vița
• mlădițele

Iisus Hristos

Preoți, profesori, 
credincioși

Elevi, tineri,
convertiți

• viitoarele 
mlădițe
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Model

Distribuiți elevilor � șa de lucru și analizați în cadrul unui dialog cu ei schema prezentată la 
punctul a). Este recomandat ca exercițiul să � e realizat prin lucru pe grupe, pentru a �  mai ușor 
de rezolvat. Coordonați activitatea astfel încât completările făcute de elevi în spațiile libere să 
corespundă întrebării.

Pornind de la Pilda viței și a mlădițelor, răspundeți la următoarele cerințe2:

b) completați rubricile goale din schema de mai 
jos, pentru a identi� ca modalitățile prin care 
puteți urma cel mai bine cuvântul lui Dumnezeu, 
bazându-vă pe experiența proprie:

d) identi� cați modalitățile de răspândire, de 
inserare în societate, a deprinderilor spirituale 
dobândite ca urmare a înțelegerii principiilor 
promovate de textul biblic:

2 Modelul poate �  aplicat la diverse teme: Pilda viței și a mlădițelor, Programa analitică, clasa a VIII-a, Cultul Ortodox; Învățătura 
și parabolele lui Isus, Programa analitică, clasa a VIII-a, Cultul Romano-Catolic; Ultimele zile din viața lui Isus-Ultimele sfaturi și 
făgăduințe, Programa analitică, clasa a V-a, Cultul Adventist; Pilde despre Împărăția cerurilor, Programa analitică, clasa a VI-a, Cul-
tul Reformat Evanghelic SP.

Dorința de a dobândi liniștea 
și fericirea su� etească

Dragostea față de părinți

Legea morală  în om 
(înclinația nativă spre bine)

Educația primită în familie 
și Biserică

DE CE?
-motive pentru a urma cuvântului 

lui Dumnezeu-

CUM?
-modalități de a urma cuvântul 

lui Dumnezeu-

MODALITĂȚI
-de aplicare în viața de zi cu zi-

OBSTACOLE
-în calea urmării poruncii divine-

a) Observați schema următoare:

c) identi� cați obstacolele care pot sta în 
calea urmării învățăturii divine:
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Creați un exercițiu prin care să urmăriți întărirea motivării elevilor de a urma învățătu-
rile desprinse din textele scripturistice, după ce au pătruns sensul acestora.

Identi� cați și numiți câteva metode pentru îmbunătățirea relației profesor-elev, având 
ca punct de pornire fragmentul de la Ioan 15, 8-17.

20’

Practică

20’

Practică

a. Di� cultatea înțelegerii unui text scripturistic constă în:
1. Necesitatea traducerii lui dintr-o altă limbă;
2. Prezența sensurilor ascunse, diferite de sensul propriu al cuvintelor care-l alcătuiesc;
3. Necesitatea folosirii unui cod de decriptare.

b. Un interpret al S� ntei Scripturi are nevoie de:
1. Credință;
2. Scepticism;
3. Curiozitate.

După cum am văzut în cazul textelor accesibile, și textele încriptate conțin o serie de specii 
literare și � guri de stil care le sunt caracteristice și care de� nesc, de fapt, acest tip de texte, 
costituindu-se în elemente de identi� care a lor. Pe cele mai importante dintre acestea le 
vom prezenta în cele ce urmează (Basarab, Ermineutica, 31-37).

2. Elemente (specii literare și fi guri de stil) 
caracteristice fragmentelor cu caracter încriptat/tainic

30’

Teorie

procedeu literar prin intermediul căruia unui cuvânt i se dă un înțeles mai larg sau mai restrâns decât cel 
pe care îl are în mod obișnuit.

Sinecdoca

Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu 
și cei ce vor auzi vor învia. (In 5, 25)

trop înrudit cu metafora, constând din înlocuirea unor cuvinte, termeni sau noțiuni prin altele cu care 
sunt într-un anumit raport logic. Prin acest procedeu cauza este înlocuită cu efectul.

Metonimia

Căci pe El, Care n-a cunoscut păcatul, L-a făcut pentru noi păcat, ca să dobândim, întru El, dreptatea lui 
Dumnezeu. (2 Cor 5, 21)
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înlocuiește un termen propriu, obișnuit, cu unul impropriu sau � gurat, pe baza unei asemănări subînțelese.

Metafora

Ce să-ți fac ție Israele, � indcă dragostea ta se risipește ca norii de dimineață, ca roua care se ia de tim-
puriu? (Os 6,4)

o � gură retorică ce caută să concretizeze și să personi� ce concepte abstracte cu scopul de a învăța sau de 
a transmite o învățătură morală.

Alegoria

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe ușă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și 
tâlhar... (In 10,1-16)

o sentință scurtă, o maximă ce reprezintă o cugetare morală, un sfat practic.

Gnomul

Doctore, vindecă-te pe tine însuți. (Lc 4,23)

o povestire alegorică ce exprimă, prin intermediul unor simboluri (animale, plante, obiecte neînsu� ețite), 
acțiuni caracteristice oamenilor pentru a transmite învățături de credință sau principii morale. Spre deose-
bire de parabolă, fabula este o povestire � ctivă, absurdă și neverosimilă. În Sfânta Scriptură această specie 
literară apare destul de rar și doar în Vechiul Testament.

Fabula

Iar Ioaș, regele lui Israel, a trimis la Amasia, regele lui Iuda, ca să-i spună: „Spinul, care este în Liban, a 
trimis să-i spună cedrului, care este tot în Liban: Dă pe � ica ta � ului meu de femeie. Însă � arele sălbati-
ce, care sunt în Liban, au trecut pe lângă acest spin și l-au călcat...” (2 Par 25,18)

o comparație sau o asemănare continuă, o istorisire � ctivă, dar care poate �  verosimilă, conformă cu obi-
ceiurile și normele vieții omenești. Prin natura ei parabola are caracter didactic.

Parabola

Iată a ieșit semănătorul să semene... (Mt 13,3-8)

semnul concret (obiect, imagine, acțiune) care evocă sau reprezintă, prin analogie și în mod convențio-
nal, altceva decât ceea ce este el.

Simbolul

Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe � ecare dintre ei. (FAp 2,3)

o specie a literaturii populare care prezintă prin intermediul alegoriei un obiect sau un fenomen a cărui 
identi� care este cerută ascultătorilor. Ea este o alegorie deschisă, bazată pe comparații subtile, pentru de-
codi� carea căreia se cere o anumită iscusință.

Ghicitoarea 

Atunci le-a zis: „Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare, și din cel tare a ieșit dulceață”, Și n-au putut să de-
zlege ghicitoarea în trei zile. (Judec 14,14)



165

Identi� cați � gurile de stil și speciile literare prezentate mai sus (sinecdoca, metonimia, 
metafora, alegoria, parabola, fabula, gnomul, simbolul) în următoarele texte biblice:

Alegeți, dintre cele trei variante date, denumirile corecte ale speciilor literare și ale � gu-
rilor de stil speci� ce textelor încriptate:

50’

Practică

20’

Practică

Mt 6

Mt 22

Pilde 30

Lev 19

Lc 10

Mt 21

Fac 6

Lc 16

FAp 5

Filip 2

In 15

Rom 11

Mt 13

Lc 8

Jud 9

Ez 18

Mt 23

Mt 27

Mt 10

Mc 11

a.  Înlocuirea unui termen obișnuit cu sensul lui � gurat se numește: sinecdocă/metonimie/metaforă.
b.  Figura de stil care, prin personi� care, relatează fapte cu scopul de a transmite o învățătură morală este 

alegoria/metafora/parabola.
c.  Figura de stil înrudită cu metafora, ce constă în înlocuirea unor cuvinte cu altele, a� ându-se într-un 

raport logic se numește metaforă/metonimie/fabulă.
d. Alegoria/Sinecdoca/Ghicitoarea este procedeul literar prin intermediul căruia un cuvânt primește un 
sens mai larg sau mai restrâns decât cel pe care-l are în mod obișnuit.
e. Specia literaturii populare care prezintă un obiect sau un fenomen prin intermediul alegoriei, solici-
tând identi� carea acestuia de către cititor/ascultător este metafora/ parabola/ghicitoarea.
f. Simbolul/Ghicitoarea/Fabula este semnul concret care reprezintă prin analogie și în mod convențional 
altceva decât ceea ce desemnează înțelesul său de bază.
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g. Sfatul practic, maxima ce reprezintă o cugetare morală exprimată printr-o sentință scurtă se nu-
mește ghicitoare/gnom/simbol.
h. Ghicitoarea/Gnomul/Fabula este povestirea alegorică, � ctivă, absurdă și neverosimilă ce atribuie 
animalelor, plantelor și obiectelor neînsu� ețite trăiri și acțiuni speci� ce oamenilor, menite să mora-
lizeze.
i. Istorisirea � ctivă, ce poate �  verosimilă, conformă cu obiceiurile și normele vieții omenești, cu 
caracter didactic și moralizator este fabula/parabola/ghicitoarea. 

Pentru a evita eventualele derapaje de interpretare personală a pasajelor biblice di� cile, ora 
de religie trebuie să traseze regulile ermeneuticii biblice și rolul călăuzei în aplicarea aces-
tora.

 În abordarea sau în explicarea textelor scripturistice încriptate trebuie să folosim întreg bagajul de 
cunoștințe, deprinderi și calități dobândite de elevi în familie. Familiile creștine își cresc copiii în spiritul 
S� ntei Scripturi, fapt ce constituie un mare avantaj pentru activitatea școlară de educație religioasă. Biserica 
suplinește, de asemenea, o mare parte din nevoia de formare și informare a tuturor categoriilor de vârstă, cu 
precădere a celor mici.

 În ciuda acestor avantaje generate de mediul familial favorabil, există și cazuri de o mare di� cultate, ale 
acelor copii proveniți din familii care, deși creștine (la modul declarativ), în realitate nu sunt practicante. Acest 
lucru poate îngreuna misiunea profesorului de religie, dar se poate constitui și în provocarea la o cât mai bună 
organizare a materialelor didactice și a activităților ce pot remedia situația, oferind o nouă șansă în zidirea 
su� etească a acestor copii.
 Există o zonă a necunoașterii în structura spirituală a � ecărui om. Traseul spiritual al unui tânăr pre-
supune di� cultăți pe care acesta le poate depăși folosindu-se de principii sau valori morale temeinic asumate. 

3. Școala, Biserica și familia – 
factori de formare a personalităţii tinerilor 

pe baza textului biblic

30’

Teorie
Înțelegi tu oare ce citești? Iar el a zis: Cum aș putea 

să înțeleg de nu mă va călăuzi cineva? 
(FAp 8,30-31)

Întreabă pe tatăl tău și-ți va da de știre, întreabă 
pe bătrâni și-ți vor spune. (Deut 32,7)

BISERICA

ȘCOALA

FAMILIA

EDUCABILUL
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Textele încriptate conțin aceste principii ce re� ectă realitatea pe care tinerii o înțeleg, � indu-le deja familiară. 
Viața tinerilor se schimbă cu � ecare pas pe care îl fac pe calea înțelegerii mai adânci a mesajului biblic. Astfel, 
zona necunoașterii, caracterizată de nesiguranță, șovăială, se reduce treptat sub in� uența factorilor educaționali 
care se străduiesc în permanență să reducă această zonă, mărind-o, în schimb, pe cea a cunoașterii. În această 
acțiune își împletesc eforturile familia (cu unele excepții), Biserica și școala.

Școala Familia

Zona 
cunoașterii

Zona 
necunoașteriiBiserica

Școala Familia

Zona 
cunoașterii

Zona 
necunoașteriiBiserica

Școala Familia

Zona 
cunoașterii

Zona 
necunoașteriiBiserica
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Identi� cați modalități concrete prin care cei trei factori educaționali – familia, Biserica 
și școala – pot contribui la asigurarea accesului elevilor la înțelegerea textului biblic, 
asumând rolul de călăuze în cunoașterea S� ntei Scripturi.

30’

Practică

Familia Biserica Școala

1. 
• Lecturarea S� ntei Scripturi ca 

obicei în cadrul familiei, pe care 
elevii îl vor prelua în mod � resc

2.

3. 

c. Speciile literare și � gurile de stil ce caracterizează textele biblice încriptate sunt:

 1. Emfaza, hiperbola, litota, ironia, elipsa, comparația; 

2. Sinecdoca, metonimia, metafora, alegoria, parabola, fabula, gnomul, simbolul;

 3. Metafora, hiperbola, metonimia, comparația, gnomul, sinecdoca, emfaza, litota.

d. În cazul textelor biblice încriptate, imaginația elevilor poate contribui la:

1. Înțelegerea corectă a sensului textului;

2. Crearea unui text înlocuitor, cu sensuri mai ușor de păptruns;

3. Găsirea unei modalități de evitare a folosirii acelui text.

Punctul pe i
Deşi a� aţi la o vârstă fragedă, elevii de gimnaziu pot bene� cia de înţelegerea şi asumarea mesajului 

tainic ascuns în acele pasaje de text biblic care au un caracter evident încriptat. Acest lucru este posibil 
prin intervenţia profesorului de religie care asumă, în acest context, rolul de interpret, 

asigurând o transmitere corectă şi e� cientă a mesajului revelat.



 Identifi carea şi înţelegerea tiparelor 
(pattern-urilor) în textul biblic 

(120’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
        Primii pași
        1. Ce înțelegem printr-un tipar (pattern) biblic?
        2. Identi� carea tiparelor:

a. Personaje pozitive
b. Personaje negative
c. Evenimente pozitive 
d. Evenimente negative

        3. Înțelegerea și asumarea tiparelor
        Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
        • veți cunoaște care este rolul tiparelor biblice în viața spirituală;
        • veți putea identi� ca pattern-uri biblice;
        • veți valori� ca în predare pattern-urile biblice și impactul lor 
        asupra vieții spirituale.

III. Cuvinte-cheie
 tipar biblic, pattern, paradigmă, personaje, evenimente,
 asemănare, identi� care

P5

U1 S5

T3
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Istoricii ne atrag adeseori atenția că, din când în când, anumite evenimente, atitudini sau fapte 
ce au marcat istoria omenirii se repetă. Această reiterare, în care se săvârșesc de obicei erori 
similare, are la bază � e ignorarea, � e necunoașterea lor. Dacă vom 
privi lucrurile dintr-o perspectivă spirituală, vom observa că acest 

principiu al repetabilității are aceleași consecințe. În condițiile în care nu cunoaștem 
sau nu dorim să ținem cont de evenimentele/faptele paradigmatice desfășurate de-a 
lungul istoriei mântuirii, vom cădea în aceleași greșeli. Astfel că, pentru evitarea 
unui regres duhovnicesc, este necesar să identi� căm și, ulterior, să înțelegem tiparele care au marcat viața 
spirituală a personajelor biblice. Ținând cont că evenimentele la care facem referire se întind pe o perioadă 
de timp îndelungată (de la crearea lumii până la viața incipientă a comunităților creștine) și că personajele 
pe care le avem în vedere provin din clase sociale diferite (regi, judecători, soldați, sclavi, pescari, nomazi, 
vameși, cărturari, bătrâni, femei, copii etc.), oricine se poate regăsi cu ușurință în aceste tipare. Credeți că un 
elev din clasa a VI-a nu are chiar nimic în comun cu regele David? Haideți să vedem!

„Istoria își bate joc de 
cei care nu o cunosc, 

repetându-se.”
(Nicolae Iorga)

1. Ce înţelegem printr-un tipar (pattern) biblic?

 Personajele biblice și faptele acestora ne sunt oferite de Părinții Bisericii ca reper în vederea desăvârșirii. 
Astfel că, îndeosebi în scrierile lor morale, aceștia s-au raportat frecvent la evenimente din viața celor care au 
fost părtași la istoria sfântă spre a crea un sistem de referință pentru mântuire. În acest sens, exempli� cările 
lor au fost preluate atât din acțiunile personajelor pozitive, cât și din faptele nelegiuite ale oamenilor răi. Așa 
cum Dumnezeu a pus înaintea poporului ales binele și răul, blestemul și binecuvântarea (Deut. 30,15.18), 
tot așa și Părinții au pus înaintea credincioșilor tipare bune și tipare rele. Dacă Dumnezeu i-a îndemnat pe 
israeliți să aleagă viața, Părinții au încercat direct sau persuasiv să-i determine pe oameni să urmeze tiparele 
pozitive.  

 Cunoscând cu multă � nețe su� etul omenesc, Părinții au oferit, prin aceste tipare, soluții la proble-
mele spirituale cu care se confruntau semenii lor. Ca atare, di� cultățile întâmpinate de credincioși puteau �  
depășite sau ocolite dacă aceștia aplicau, în contextul în care se găseau, soluțiile optime oferite de tiparele 
biblice. Experiența duhovnicească a personajelor biblice care au săvârșit nelegiuiri, iar mai apoi s-au ridicat, 
pot determina (prin asumare sau prin urmare) reabilitarea su� etească a celui căzut.

       De� niție
Tiparele (pattern-urile) biblice sunt modele speci� ce care reprezintă într-un chip rezu-
mativ structura unui act sau fenomen spiritual. 

„Pe toți din Legea Veche ți i-am adus, o, su� ete, să-ți � e pildă; urmează faptele drepților, 
cele iubite de Dumnezeu, și fugi de păcatele celor răi.” 

      (Sf. Andrei Cretanul, Canonul cel Mare, cânt. 8)

5’

Primii pași

„David oarecând a împreunat o nelegiuire cu o altă nelegiuire, amestecând desfrâul cu omorul; dar, 
curând după aceea, îndoită pocăință a arătat. Dar tu, su� ete, mai rele 

fapte ai făcut, fără să te căiești în fața lui Dumnezeu.”
(Sf. Andrei Cretanul, Canonul cel Mare, cânt. 7)

10’

Teorie
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2. Identifi carea tiparelor

Un pattern biblic poate �  identi� cat cu ușurință 
dacă pornim de la o problemă de natură spiritu-
ală sau de la un eveniment pe care îl experiem. 
În condițiile în care vom căuta tipare pornind 
de la chestiunile de natura duhovnicească, este 

su� cient să facem apel la fondul patristic. Părinții au oferit în scri-
erile lor repere scripturistice pentru aproape orice situație. Dacă 
vom porni de la experiențele proprii, vom ajunge la același rezultat, 
numai că acest demers presupune o cunoaștere temeinică a S� ntei 
Scripturi. Nu este atât de simplu să identi� ci singur un tipar care 
să-ți in� uențeze deciziile în mod pozitiv. De aceea, este indicat să 
facem pentru început apel la scrierile patristice care, nu numai că ne 
vor oferi modele necesare, ci ne vor și învăța unde și cum să căutăm 
tiparele potrivite.
 În acest sens, putem să luăm ca sursă patristică de identi� care 
a pattern-urilor scripturistice Canonul de pocăință scris de Sfântul 
Andrei Cretanul (760-840). În această colecție de cântări, imnogra-
ful a dorit să expună sistematic, prin intermediul personajelor sau 
al evenimentelor biblice, tiparele pozitive și negative pe care cel ce 
voiește să se mântuiască le are înaintea ochilor ca reper de viețuire 
bineplăcută lui Dumnezeu. 
 Tiparele alese de ierarhul cretan pornesc de la protopărinți, 
surprind aspecte din viața patriarhilor, a judecătorilor, a regilor și a 
profeților și se încheie cu atitudinile paradigmatice ale câtorva per-
sonaje din Noul Testament.

 Identi� carea unui tipar biblic se face după următorii pași:

 „Ți-am adus aminte, su� ete, de facerea lumii scrisă de Moise, ca și de toată Scriptura de după el, unde ți se 
povestește despre cei drepți și despre cei nedrepți; dintre aceștia, tu, su� ete, greșindu-I lui Dumnezeu, i-ai 

urmat pe cei din al doilea rând, adică pe cei nedrepți, iar nu pe cei din rândul cel dintâi.” (cânt. 9)

„Pildele din Scriptura cea Nouă ți le aduc ție, su� ete, pentru ca ele să te aducă la umilință.
Așadar, râvnește la faptele celor drepți și te leapădă de cei păcătoși, și îmblânzește-L pe 

Hristos prin rugăciuni, prin postiri, prin curăție și prin smerenie.” (cânt. 9)

„Sfântul Andrei și-a construit 
Canonul pe exemplele unor personaje 
– pozitive sau negative – din Vechiul 

și Noul Testament, aceste două 
categorii de exemple ne� ind diacrone 

(desfășurate în timpul istoric), 
ci sincrone (convergând către 
omul aspirant la mântuire).”

(Bartolomeu al Clujului)

1 numele personajului

2 episodul la care se face referire

3 problematica avută în vedere

4 descrierea contextului respectiv

5 identi� carea soluției

6 aplicarea ei într-un context cotidian

25’
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 Ghidându-ne după aceste etape, vom exempli� ca maniera în care se poate crea un tipar biblic. Pornind 
de la un tipar deja indicat de Sfântul Andrei, vom dezvolta toți pașii amintiți pentru a sesiza în ce măsură 
pattern-ul sugerat de Sfântul Părinte are aplicabilitate în lumea de azi. Vom începe cu personajele pozitive, 
apoi le vom avea în vedere pe cele negative, urmând ca, la � nal, să analizăm câteva evenimente din ambele 
categorii (pozitive și negative).

 Iosif, � ul patriarhului Iacob, fusese vândut de frații săi unor ismaeliți care mergeau în Egipt. 
Aici a fost cumpărat de Putifar, unul din demnitarii lui Faraon. Cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
Iosif ajunge mai mare peste toată casa acestuia. Fiind frumos la chip, soția lui Putifar a încercat în câte-
va rânduri să-l ademenească pe Iosif să se culce cu ea. Motivându-și refuzul, Iosif i-a spus femeii că nu 
poate să � e nerecunoscător stăpânului care i-a arătat multă prețuire și că nici nu vrea să păcătuiască 
înaintea Domnului. Totuși, aprinsă de patimă, femeia a încercat, când era numai cu el în cameră, să-l 
constrângă să păcătuiască, dar acesta nu a voit ci, smulgându-se din brațele ei, a fugit afară, lăsându-și 
haina în mâinile femeii. Pentru a nu �  compromisă, aceasta a strigat, în auzul tuturor, că Iosif a încercat 
să o necinstească. În urma acestui eveniment, Iosif a fost aruncat în temniță.

 În general, tinerii sunt expuși unor experiențe de acest gen. E posibil să � e îndemnați să păcătu-
iască de către cineva apropiat lor sau de către o persoană sub a cărei autoritate lucrează, ei � ind puși în 
fața unei situații asemănătoare cu cea prin care a trecut Iosif. Chiar dacă refuzul i-a adus lui Iosif multă 
suferință, Dumnezeu i-a purtat de grijă și, din temnița în care a fost aruncat timp de 12 ani, a ajuns să 
� e mai mare peste pământul Egiptului. Ca atare, în astfel de situații mai întâi se motivează refuzul cu 
argumente care îi privesc pe semenii cărora urmează să le greșim (ex. soțul/soția; prietenul/prietena; 
părinți etc.) și implicit pe Dumnezeu, iar apoi, dacă în vreun fel se va încerca o constrângere, soluția 
este fuga la propriu!

a. Personaje pozitive

„Calcă pe urmele lui Iosif cel drept și pe ale minții lui curate, su� ete al meu sărman și 
nepriceput, și nu te desfrâna cu pornirile cele nebunești 

în necontenită nelegiuire.” (cânt. 5)

1 numele personajului: Iosif

2 episodul la care se face referire: soția lui Putifar încearcă să determine pe Iosif să se culce cu ea 
(Fac 39,7-20)

3 problematica avută în vedere: fuga de desfrânare

4 descrierea contextului respectiv:

5 identi� carea soluției: argumentarea refuzului și respingerea tentației

6 aplicarea ei într-un context cotidian

Un caz asemănător cu cel al lui Iosif îl întâlnim în viața Sfântului Ioan Valahul, prăznuit la 
12 mai. Acesta a refuzat ademenirile stăpânei la care fusese rob. Fiind ucis pentru 
respingerea acestei propuneri, tânărul Ioan a ajuns la � nal în calendarul Bisericii!

10’
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b. Personaje negative:

„Lui Esau celui urât te-ai făcut asemenea su� ete, dându-i amăgitorului tău dreptul de 
întâi-născut, al frumuseții celei dintâi; și din binecuvântarea părintească ai căzut, 

și îndoit te-ai amăgit, sărmane, cu fapta și cu gândirea, 
iată de ce, acum pocăiește-te.” (cânt. 4)

1 numele personajului: Esau

2 episodul la care se face referire: Esau și-a vândut dreptul de întâi-născut fratelui său pentru o mâncare;  
                                                      nechibzuința lui i-a adus pierderea binecuvântării tatălui său. 
                (Fac  25,29-34; 27,30-41)

Folosind grila de mai jos, descrieți pattern-urile a două personaje biblice (Iov și Petru) 
pornind de la evenimentul/momentul descris în cântarea Sfântului Andrei Cretanul.

1 numele personajului

2 episodul la care se face referire

3 problematica avută în vedere

4 descrierea contextului respectiv (aprox. 10 rânduri)

5 identi� carea soluției

6 aplicarea ei într-un context cotidian (aprox. 10 rânduri)

• GRILĂ: 

• IMNELE:

„O su� ete al meu, cu toate că ai auzit de Iov cel de pe grămada de gunoi că s-a 
îndreptățit, tu n-ai râvnit la stăruința lui; tăria gândului său tu n-ai avut-o 

întru nimic din ce-ai cunoscut, din ce-ai știut, din ce te-a încercat; 
ci lipsit de răbdare te-ai dovedit.” (cânt. 4)

„Precum l-ai izbăvit pe Petru, cel ce a strigat: Scapă-mă!, tot așa, Mântuitorule, 
ia-mi-o înainte, întinde-Ți mâna și scapă-mă de � ară și scoate-mă 

din adâncul păcatului” (cânt. 6)

Io
v

Pe
tr

u
40’

Practică

20’

Teorie



174

 Esau și Iacob erau � ii lui Isaac și ai Rebecăi. Esau era vânător și, adeseori, pleca în pustie după 
vânat. S-a întâmplat odată ca acesta să se întoarcă ostenit și înfometat de la vânătoare. Trecând pe lângă 
cortul fratelui său geamăn, Esau i-a cerut să-i dea și lui din � ertura de linte pe care o pregătea. Iacob a 
fost de acord, dar i-a cerut în schimb să-i vândă, pe această mâncare simplă, dreptul de întâi-născut. 
Fără să se gândească prea mult, acesta a acceptat. Când însă a venit vremea să primească binecuvântarea 
tatălui lor, Iacob, care dobândise dreptul de întâi-născut, a primit ceea ce era mai bun. Abia atunci a 
realizat Esau ce făcuse el cu ceva timp în urmă. Pentru că și-a vândut darul său spiritual, dând dovadă 
de super� cialitate, Esau a ajuns să � e inferior fratelui său atât în bunuri materiale, cât și în binefacerile 
ce urmau să se reverse prin binecuvântarea părintească.

3 problematica avută în vedere: renunțarea cu ușurință la bunurile spirituale

4 descrierea contextului respectiv:

 De multe ori tratăm cu multă super� cialitate situațiile în care ni se cere să renunțăm la valorile 
noastre spirituale. Și, nu de puține ori, ceea ce ni se oferă în schimb sunt niște lucruri care au o valoare 
insigni� antă. Pentru a înțelege mai bine această realitate, să ne gândim cât de ușor au renunțat mulți 
români la tradițiile și la aspectele care de� nesc identitatea noastră națională. Furați de mirajul noutății, 
aceștia și-au asumat și și-au impropriat elementele străine fără să ia în calcul repercusiunile ce se vor 
răsfrânge asupra copiilor lor. Așa cum gestul lui Esau care, deși la prima vedere nu a însemnat mare 
lucru, a pecetluit soarta tuturor descendenților săi, și deciziile luate astăzi de părinți în pripă, într-un 
moment de slăbiciune și nechibzuință, afectează moștenirea su� etească a copiilor. 

5 identi� carea soluției: chibzuință și prevedere în decizii

6 aplicarea ei într-un context cotidian

Folosind grila de mai jos, descrieți pattern-urile a două personaje biblice (Adam și regele Solo-
mon) pornind de la evenimentul/momentul descris în cântarea Sfântului Andrei Cretanul.

1 numele personajului

2 episodul la care se face referire

3 problematica avută în vedere

4 descrierea contextului respectiv (aprox. 10 rânduri)

5 identi� carea soluției

6 aplicarea ei într-un context cotidian (aprox. 10 rânduri)

• GRILĂ: 

• IMNELE:

„Minunatul Solomon, cel plin de harul înțelepciunii, dacă oarecând a făcut 
vicleșug în fața lui Dumnezeu, harul i s-a îndepărtat. Cu acela și 

tu ți-ai asemănat blestemata ta viață, su� ete.” (cânt. 7)

„Râvnind eu la neascultarea lui Adam cel întâi-zidit, iată că din pricina păcatelor mele 
m-am pomenit dezbrăcat de Dumnezeu, de împărăție

 și de veșnica ei desfătare.” (cânt. 1)

  
  

  
  

                    Solomon

   
   

   
   

                             Adam      
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c. Evenimente pozitive:

„Mâna lui Moise ne va face să credem, su� ete, că Dumnezeu poate să 
albească și să curețe o viață leproasă; așadar, nu-ți pierde 

nădejdea, măcar că ești lepros.” (cânt. 6)

1 episodul la care se face referire: minunea curățirii mâinii leproase a lui Moise (Ioș 4,6-8)

 Pentru a întări cuvintele pe care Moise avea să le rostească israeliților ținuți în robie de egipteni, 
Dumnezeu a făcut două minuni cu marele profet. După ce Domnul a prefăcut toiagul acestuia în șarpe, 
i-a cerut lui Moise să-și bage mâna în sân. Când acesta a scos-o de sub veșmânt, mâna sa era într-o 
metastază leproasă. Ascultând din nou porunca dumnezeiască, Moise a introdus mâna sub haină și 
aceasta s-a vindecat numaidecât. Cea de-a doua minune trebuia să aibă un impact mult mai mare asu-
pra comunității israelite din Egipt. Dacă Dumnezeul care l-a trimis pe Moise este atât de puternic încât 
să vindece în câteva clipe o boală incurabilă, atunci, se vor �  gândit ei, ne putem încrede în cuvintele 
acestuia care ne vorbește despre o eliberare la care nici nu îndrăznim să ne gândim.

2 problematica avută în vedere: încrederea fermă în puterea lui Dumnezeu

3 descrierea contextului respectiv:

 De obicei, când omul experiază efectele nefaste ale unei vieți păcătoase, ajunge la un mo-
ment dat să nu mai vadă nicio scăpare din mrejele propriilor patimi. Conștiința păcatului este atât 
de apăsătoare, încât uneori nu mai poate crede că Dumnezeu se va mai milostivi spre el. Minunea 
săvârșită de Dumnezeu cu Moise lasă să se înțeleagă că lucrurile nu stau chiar așa cum gândește omul 
păcătos mustrat de cuget. Puterea lui Dumnezeu nu se poticnește de nimic. Curățirea de lepră este doar 
un semn că Domnul are putere să înlăture toată necurăția trupească și su� etească a oricărui om care s-a 
a� at în păcat. Singurele condiții care se impun aici sunt credința și nădejdea. 

4 identi� carea soluției: credința în atotputernicia Domnului

5 aplicarea ei într-un context cotidian

Folosind grila de mai jos, descrieți tiparul biblic pentru evenimentul pocăinței ninivitenilor, 
pornind de la descrierea pe care Sfântul Andrei Cretanul o face acestui episod.

1 episodul la care se face referire

2 problematica avută în vedere

3 descrierea contextului respectiv (aprox. 10 rânduri)

4 identi� carea soluției

5 aplicarea ei într-un context cotidian (aprox. 10 rânduri)

• GRILĂ: 

• IMNUL:

„Tu, su� ete, ai auzit de locuitorii Ninivei, cum s-au pocăit ei în fața lui Dumnezeu 
cu sac și cu cenușă. Tu însă nu acestora le-ai urmat, căci te-ai dovedit mai rău 

decât toți cei ce au greșit înainte de lege și în urma legii.” (cânt. 8)   
   

   
   

                          Izbăvirea ninivitenilor 
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Folosind grila de mai jos, descrieți tiparul biblic pentru evenimentul nimicirii egiptenilor în 
Marea Roșie, pornind de la descrierea pe care Sfântul Andrei Cretanul o face acestui episod.

1 episodul la care se face referire

2 problematica avută în vedere

3 descrierea contextului respectiv (aprox. 10 rânduri)

4 identi� carea soluției

5 aplicarea ei într-un context cotidian (aprox. 10 rânduri)

• GRILĂ: 

• IMNUL:

„Valurile păcatelor mele, Mântuitorule, ca în Marea Roșie s-au întors și degrab 
m-au acoperit, așa cum oarecând au făcut-o cu egiptenii și cu mai-marii lor.” (cânt. 6)

    
   

   
    

                        Valurile Mării Roșii 

d. Evenimente negative:

1 episodul la care se face referire: zidirea turnului Babel (Fac 11,1-9)

 Înainte ca oamenii care s-au născut după potopul de ape să se răspândească pe fața întregului pământ, 
ei s-au gândit să zidească o cetate și un turn înalt care să ajungă până la cer. Intenția pe care au mărturisit-o 
a fost aceea de a dobândi faimă. Planul lor a fost receptat de Dumnezeu ca un act de răzvrătire și înfruntare. 
Se pare că aceștia au ținut minte numai faptul că Dumnezeu a pierdut omenirea prin ape și au uitat că Acesta 
i-a promis lui Noe că nu va mai aduce un asemenea prăpăd peste pământ. Așa că, pentru a stârpi răul din 
rădăcină, Dumnezeu a coborât la ei și le-a amestecat limbile pentru ca ei să nu se mai înțeleagă. Ca urmare a 
acestui fapt, oamenii au fost nevoiți să oprească lucrările la turn și, ulterior, s-au împrăștiat în toată lumea.

2 problematica avută în vedere: răzvrătirea și înfruntarea lui Dumnezeu

3 descrierea contextului respectiv:

 De � ecare dată când păcătuiește, omul se depărtează, se izolează de Dumnezeu. Faptele rele zidesc în 
jurul său un turn care se interpune între el și Creator. Unii chiar se silesc să ridice împrejurul lor o fortăreață 
cât mai înaltă și mai puternică pe care Dumnezeu să nu o poată surpa. În lipsa lor de înțelepciune, ei cred că 
statornicirea în rău le oferă puterea necesară de a sta împotriva Binelui. Însă, pentru a le oferi șansa revenirii 
în sine, Dumnezeu distruge din când în când până la pământ meșteșugirile și planurile lor. Atunci, ei vor avea 
posibilitatea să-și vadă nimicnicia și să se supună Domnului. Dacă nu o vor face, se vor risipi în lumea lor, 
neuitând însă că Dumnezeu poate oricând să le zădărnicească gândurile și planurile.

4 identi� carea soluției: intervenția Domnului în stoparea răului

5 aplicarea ei într-un context cotidian

„O, su� ete, ți-ai a� at meșteșugul de a zidi un turn po� elor tale; și întăritură 
le-ai �  făcut dacă Ziditorul nu ți-ar �  oprit planurile și dacă nu 

ți-ar �  surpat până la pământ meșteșugirile.” (cânt 2)20’
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 3. Înţelegerea și asumarea tiparelor

Pentru orice om, indiferent de vârsta pe care o are, este esențial, să înțeleagă că tipa-
rele biblice nu sunt chestiuni exterioare lui. Experiența spirituală a personajelor biblice 
este una paradigmatică și, ca atare, nu poate �  ignorată de o persoană care dorește să se 
desăvârșească. Într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, omul se regăsește în eveni-
mentele scripturistice. Chiar dacă, la prima vedere, lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi, 

o cercetare minuțioasă a textului sfânt con� rmă această perspectivă. Astfel, se impune ca, după identi� carea 
pattern-urilor biblice, să depunem un efort pentru a înțelege complexitatea modelului propus. Scrierile pa-
tristice vin să sprijine acest demers de comprehensiune și, de cele mai multe ori, oferă o perspectivă spirituală 
episoadelor biblice care nu se limitează doar la epoca în care s-au petrecut, ci vizează și viața noastră duhovni-
cească. Indiferent de perioada în care trăim, tiparele biblice pot �  asumate și experiate. 
 La început am lansat o întrebare prin care sugeram că anumite episoade sau atitudini din viața regelui 
David pot deveni tipare chiar și pentru un elev din clasa a VI-a. Să ne gândim cât curaj putea să aibă David în 
copilărie când apăra turma tatălui său de prădătorii din pustie (aici ne referim la urși și la lei – 1Rg 17,34-35). 
Un elev care îi apără pe colegii lui care sunt agresați � e verbal, � e � zic de un altul nu aplică, oare, același tipar? 
Sau dacă un elev apără pe cineva de un câine agresiv, nu are, oare, aceeași atitudine cu � ul lui Iesei? Chiar dacă 
nu are de-a face cu urși sau cu alte � are sălbatice, curajul lui poate �  asemănat cu cel al lui David. 

1. Identi� cați cinci tipare biblice care pot �  asumate de elevii din gimnaziu. Exempli� cați 
printr-o situație concretă modul în care se poate aplica pattern-ul respectiv.

2. Ținând cont de indicațiile oferite pentru aplicațiile practice ale acestei secvențe, alcătuiți un 
exercițiu diferit, prin care elevii să identi� ce pattern-urile biblice care li se potrivesc.

Tiparul biblic Situația concretă Modul de aplicare a tiparului

Punctul pe i

Asumarea tiparelor biblice sprijină și îmbunătățește viața spirituală a elevilor. Dacă ei 
vor înțelege care sunt efectele faptelor săvârșite de anumite personaje biblice cu care se pot 

asemăna, există o șansă semni� cativă ca aceștia să experieze un proces de creștere spirituală 
prin evitarea scăderilor și prin urmarea virtuților.

20’
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 Prezenţa textului biblic în cult; 
înţelegerea relaţiei dintre Scriptură și cult

(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Prezența textului biblic în cult
 a) Sfânta Scriptură în Sfânta Liturghie
 b) Sfânta Scriptură în alte slujbe ale Bisericii
2. Legătura dintre Sfânta Scriptură și cult
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți îndruma elevii să identi� ce textele biblice prezente în cultul divin;
• veți sprijini elevii în înțelegerea relației dintre Sfânta Scriptură și cult;
• veți facilita conștientizarea din partea elevilor a importanței participării 
lor la cultul divin pentru creșterea și devenirea spirituală.

III. Cuvinte-cheie
  Sfânta Scriptură, text biblic, cult divin, Biserică, creștere spirituală
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Când vorbim de educația religioasă, nu ne limităm la un spațiu restrâns al sălii de clasă, ci 
trebuie să abordăm această problemă într-un orizont mai larg, din care fac parte, pe lângă 
școală, familia și Biserica. Familia creștină joacă un rol deosebit de important în formarea 
caracterului moral-religios al copiilor, deoarece în mijlocul familiei începe educaţia lor. Aici 
se pun bazele abecedarului creștin și tot aici prind contur valorile morale ale viitorului adult.

 Biserica, spre deosebire de mica familie de acasă, este marea familie, datoare să se îngrijească de � ecare 
mlădiţă a ei, pentru a o ajuta să crească în duh și adevăr, spre desăvârșirea în Hristos. Mântuitorul Însuși a avut 
grijă să instituie în Biserică mijloacele adecvate pentru atingerea acestui scop: 

• În primul rând se a� ă chiar cuvintele S� ntei Scripturi, care reprezintă adevărul veșnic și autori-
tatea duhovnicească supremă, după care creștinul își poate orienta întreaga sa viaţă;
• În al doilea rând, întregul cult divin – mijlocul prin care Biserica lucrează în sens educativ-reli-
gios asupra credincioșilor ei. Lucrarea aceasta este săvârșită în mod tainic în Biserică și în � ecare 
creștin de Duhul Sfânt, care inspiră persoana pentru înțelegerea adecvată a textului biblic și s� n-
țește pe cel ce participă la cultul divin.

Viața spiritual-religioasă a creștinului se bazează pe Revelația divină făcută de Însuși Dumnezeu 
din marea Sa iubire pentru oameni, cu scopul de a-L cunoaște și a-I urma calea. Principalul 
mod de transmitere a acestei Revelații este Sfânta Scriptură, pe cuvintele căreia se sprijină în-
treaga învățătură de credință creștină, inclusiv cultul divin al Bisericii. Cultul este manifestarea 
legăturii dintre om și Dumnezeu pe baza a ceea ce ni se revelează în Sfânta Scriptură. Se poate 

spune, așadar, că originea cultului se a� ă, în mare parte, în scrierile biblice și, în același timp, multe texte scriptu-
ristice se regăsesc în cult, încă din perioada veterotestamentară.
 Liturghia primelor secole creștine avea, pe lângă frângerea 
pâinii, lecturi din Vechiul Testament și din Noul Testament, rugă-
ciuni, cântări de psalmi și imne de inspiraţie biblică. De altfel, Sfânta 
Scriptură este prezentă și în toate celelalte slujbe ale Bisericii. Nu 
există serviciu divin în care să nu � e citit sau cântat unul sau mai mulți 
psalmi, în care să nu se facă referire la unul sau mai multe texte biblice. 
Scrierile cel mai des utilizate, chiar de la începuturile Bisericii, sunt 
cele profetice cu caracter mesianic, dar mai ales Psaltirea, urmate de 
Evanghelii și Epistole, care se citesc în cursul anului.
 Documentul creștin Constituţiile apostolice (II, 57) care datea-
ză din secolul al III-lea, semnalează aceeași practică, menţionând în 
plus faptul că lecturile biblice erau încadrate de cântarea unor psalmi: 
„Cititorul să stea la mijloc, pe un loc mai ridicat și să citească cărţile lui 
Moise și ale lui Iosua, Judecătorilor, ale Împăraţilor și Cronicilor, mai 
departe cartea lui Iov, cărţile lui Solomon și cele ale celor 16 profeţi. 
Terminându-se aceste citiri de doi, un altul să cânte psalmii lui David, 
după aceea să citească Faptele, Epistolele Sfântului Apostol Pavel [...] 
Evangheliile” (Apostolic Teachings, 421). Această practică este con� r-
mată și de canonul 17 al celui de-al cincilea Sinod local de la Laodiceea 
(343) care prevedea întreruperea cântării psalmilor prin citirile unor 
pericope din cărţile S� ntei Scripturi (Vintilescu, Liturghierul explicat, 
181).

5’

Primii pași

1. Prezenţa textului biblic în cult

40’

Teorie
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a) Sfânta Scriptură în Sfânta Liturghie

 Cuvintele Mântuitorului Hristos, rostite la Cina cea de Tai-
nă, sunt su� cient de grăitoare pentru a înțelege semni� cația S� ntei 
Liturghii și modul în care Sfânta Scriptură se regăsește în această 
slujbă. Altfel spus, Sfânta Liturghie este profund biblică prin conținut, formă și mesajul transmis. Din păcate, 
mulți dintre elevi nu mai au aplecarea spre lectură în general, cu atât mai puțin spre Sfânta Scriptură. Partici-
parea la Sfânta Liturghie, ca și la celelalte slujbe de altfel, este un mod prin care îi putem familiariza cu textul 
biblic, oferindu-le și explicațiile care se impun pe marginea acestuia. 
 Cele mai cunoscute momente din cadrul S� ntei Liturghii în care întâlnim 
texte biblice, auzite și de credincioșii care participă la slujbă, sunt: citirea Aposto-
lului și a S� ntei Evanghelii, iar punctul culminant al citatelor scripturistice îl con-
stituie Sfânta Euharistie și cuvintele pe care Însuși Mântuitorul Hristos le-a rostit la 
Cina cea de Taină: „...Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu... Beți dintru acesta 
toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre 
iertarea păcatelor” (Mt 26,26-28).
 Scopul lecturilor scripturistice în cadrul S� ntei Liturghii este de a propovă-
dui Cuvântul lui Dumnezeu, de a face cunoscute credincioșilor evenimentele prin-
cipale din istoria mântuirii și de a-i pregăti pentru primirea S� ntelor Taine.
 Rugăciunea dinaintea momentului anamnetic în cadrul Liturghiei Sfântului 
Vasile cel Mare ar putea �  considerată o adevărată sinteză a istoriei mântuirii, începând de la crearea omului 

după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și până la izbăvirea din stricăciunea morţii prin lu-
crarea Mântuitorului Hristos. Textul rugăciunii debutează cu o serie de formule doxologice: nu 
este măsură măreţiei s� nţeniei Tale (Ps 144,3.5), drept ești în toate lucrurile Tale (Tob 3,2). 
Sunt introduse apoi, rând pe rând, reperele fundamentale ale istoriei mântuirii; cel dintâi este 
momentul în care Dumnezeu a făcut pe om luând ţărână din pământ (Fac 2, 7), cu chipul 
lui Dumnezeu cinstindu-l (Fac 1, 27) și l-ai pus în raiul desfătării (Fac 2,8.15), făgăduindu-i 
viaţa fără de moarte, întru paza poruncilor (Fac 2,16-17). Dar opţiunea protopărinţilor a fost 
cea a neascultării: neascultându-Te pe Tine (Fac 3,11), amăgirii șarpelui supunându-se (Fac 
3,13), omul a fost dat morţii pentru păcatele sale (Rm 6,23), l-ai izgonit pe dânsul din rai în 
lumea aceasta (Fac 3,24) cu judecata Ta cea dreaptă (Ps 118,75) și l-ai întors în pământul din 
care a fost luat (Fac 3,19). 

  Temă de re� ecție 
Scriptura și Liturghia converg în scopul unic de a pune poporul în dialogul cu Domnul, care e 

scopul profund al cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu și atestat în 
Scripturi se întoarce la Dumnezeu sub formă de răspuns rugător al poporului (Is 55,10-11): de 

aceea în inima Scripturii se a� ă psalmii, care în cult și în liturghie exprimă răspunsul poporului 
la lucrarea lui Dumnezeu în istorie (Vintilescu, Liturghierul explicat, 114-5).

„Aceasta să faceți spre pomenirea Mea.” 
(Lc 22,19)

Mesajul biblic se actualizează liturgic în rugăciunea Bisericii, 
mai ales în Sfânta Liturghie.

Model

Distribuiți elevilor textul pericopei pe care doriți să o discutați cu ei. Îndrumați-i astfel încât 
să identi� ce în cuprinsul textului învățăturile pe care le pot prelua și aplica în viața de zi cu zi.
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Lecturați textul biblic și descrieți modul și măsura în care ați putea aplica și voi în viața de 
zi cu zi învățăturile desprinse din ceea ce ați citit.

Textul pericopei apostolice/
evanghelice

Învățături desprinse din 
aceste pericope

Modalități de aplicare a învăță-
turilor în viața de zi cu zi

1. Și intrând, trecea prin Ieri-
hon.

2. Și iată un bărbat, cu numele 
Zaheu, și acesta era mai-mare-
le vameșilor și era bogat.

3. Și căuta să vadă cine este Ii-
sus, dar nu putea de mulţime, 
pentru că era mic de statură.

4. Și alergând el înainte, s-a 
suit într-un sicomor, ca să-L 
vadă, căci pe acolo avea să 
treacă.

5. Și când a sosit la locul acela, 
Iisus, privind în sus, a zis către 
el: Zahee, coboară-te degrabă, 
căci astăzi în casa ta trebuie să 
rămân.

6. Și a coborât degrabă și L-a 
primit, bucurându-se.

7. Și văzând, toţi murmurau, 
zicând că a intrat să găzduias-
că la un om păcătos.

8. Iar Zaheu, stând, a zis către 
Domnul: Iată, jumătate din 
averea mea, Doamne, o dau 
săracilor și, dacă am năpăs-
tuit pe cineva cu ceva, întorc 
împătrit.

9. Și a zis către el Iisus: Astăzi 
s-a făcut mântuire casei aces-
teia, căci și acesta este � u al lui 
Avraam.

10. Căci Fiul Omului a venit să 
caute și să mântuiască pe cel 
pierdut.

(Lc 19,1-10)
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Pentru a sesiza relația S� ntei Scripturi cu Sfânta Liturghie, accesați textele scripturistice 
indicate și observați modul în care expresiile extrase din rugăciunea anamnetică a Sfân-
tului Vasile cel Mare corespund conținutului acestora. Puteți utiliza o ediție electronică 
a S� ntei Scripturi pentru a introduce în coloana din dreapta textul versetelor indicate.

60’

Practică

Expresia din rugăciunea anamnetică Referința Textul biblic
Stăpâne, Dumnezeule FAp 4,24
Părinte Lc 23,34
Atotţiitorul Apoc 1,8
Tu singur ești Dumnezeu adevărat Is 37,16
Stăpâne al tuturor, Doamne al cerului 
și al pământului și a toată făptura FAp 4,24

Cel ce șezi pe scaunul slavei Tale Evr 8,1
privești adâncurile Tin 1,31
Cel ce ne-ai dăruit cunoașterea adevărului 2Tim 2,25
Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos Rm 15,6

Tată 1Pt 1,17
Dumnezeu adevărat  In 17,3
prin Care S-a arătat Duhul Sfânt In 14,26
care este Duh al adevărului In 14,17
izvor al s� nţeniei In 7,37-39
Mântuitorul Hristos este nădejdea 
noastră 1Tim 1,1

marele Dumnezeu Tob 3,16
chipul bunătăţii Tale Sol 7,26
Cel Care întru Sine Te arată pe Tine In 14,9
Dumnezeu nevăzut Col 1,15
neschimbat Iac 1,17
Cuvânt viu Evr 4,12
viaţă In 14,6
Lumina cea adevărată In 1,9
s� nţire  1Cor 1,30
a face auzite laudele Tale Ps 9,14
a spune toate minunile Tale Ps 70,18
în toată vremea Ps 33,1
Întreaga făptură Îţi slujeşte Sir 35,17
Îţi înalţă cântare de slăvire Iud 15,14
toate împreună slujesc Ţie Apoc 7,15
pe Tine te laudă îngerii Manase 1,15
Ţie Îţi stau împrejur Sera� mii cu şapte 
aripi... feţele, picioarele, zburând, strigă 
unul către altul: Sfânt, Sfânt, Sfânt...

Is 6, 2-3

a lăuda, a cânta Ps 91,1
a binecuvânta, a ne închina Ps 62,5
a sta înaintea Lui cu inimă înfrântă și 
cu su� et smerit Ps 50,18
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b) Sfânta Scriptură în alte slujbe ale Bisericii
 

Toate slujbele, care îl însoțesc pe om de la naștere până la moarte, își au originea în Sfânta 
Scriptură și fac parte integrantă din timpul mântuirii. În acest sens, datoria profesorului de 
religie este de a-i determina pe elevi să conștientizeze faptul că niciuna dintre slujbele Bise-
ricii nu este întâmplătoare și fără un conținut profund, reducându-se doar la un formalism 
mai mult sau mai puțin înțeles. Dimpotrivă, � ecare slujbă în general, � ecare Taină, � ecare 

Laudă pornește de la textul biblic, care cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu, folosește textul biblic (Apostolul, 
Evangheliile, Psalmii, Pildele lui Solomon etc.) și Îi este închinată lui Dumnezeu, Autorul textului biblic.

 În ceea ce privește Cele șapte Laude, ele abundă de texte biblice și chiar numărul lor se bazează tot pe un 
text din Sfânta Scriptură, mai exact din Vechiul Testament, aparținând proorocului și împăratului David: „De 
șapte ori pe zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecățile dreptății Tale” (Ps 118).
 Ierurgiile au, de asemenea, un fundament biblic. Alături de numeroasele binecuvântări asupra oame-
nilor sau a naturii, făcute de Însuși Mântuitorul Hristos, Sfântul Apostol Pavel spune: „Pentru că toată făptura 
lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire; Căci se s� nțește prin cuvântul lui 
Dumnezeu și prin rugăciune” (1Tim 4,4-5).
 Pentru a se apropia mai mult de Biserică, este indicat ca elevii să înțeleagă logica actelor de cult, să-și 
dorească să descopere sensul și scopul � ecărei slujbe din cultul divin, să se integreze în timpul liturgic și să își 
asume responsabilitatea pentru creșterea lor spirituală.

40’

Teorie

Cultul

Dumnezeu

Sfânta 
Scriptură

Model

Atunci când le vorbiți elevilor despre slujbele Bisericii, pentru a argumenta faptul că S� ntele 
Taine/Sacramentele au fost instituite de Mântuitorul Hristos, puteți valori� ca un exercițiu prin 
care să evidențiați temeiurile scripturistice ale acestora.

Pentru a sesiza relația Tainelor/Sacramentelor cu textul biblic, accesați textele scripturistice 
indicate și observați modul în care semni� cația Tainelor corespunde conținutului acestora.  

Taina Referința Textul biblic
Botezul Ioan 3,5
Euharistia Luca 22,19
Mărturisirea Ioan 20,22-23
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Identi� cați 10 texte biblice pe care le regăsiți în slujbele cultului căruia îi aparțineți. Veți 
putea valori� ca ulterior aceste texte la clasă, în argumentarea relației dintre Scriptură și cult.50’

Practică

Cultul Slujba Textul biblic

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

 Sfânta Scriptură nu poate �  scoasă din cult, cum nici cultul nu poate exista fără Sfânta Scriptură. Între cele 
două există o împletire armonioasă, care îmbogățește și dă sens vieții omului. Credința este cea care face posibil 
acest lucru, dar, în același timp, Cuvântul întărește credința. Participăm la cult în calitate de oameni credincioși 
cu scopul de a ne consolida credința prin învățăturile lăsate de Mântuitorul Hristos și împărtășite oamenilor prin 
intermediul vieții liturgice. Astfel, puterea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu este trăită și simțită în Biserică 
și actualizată în experiența oamenilor, care răspund cu bucurie și recunoștință chemării divine.
 Sfânta Scriptură nu a fost niciodată un text oarecare, ci un cuvânt viu, citit și predicat în Biserică. 

 Dar, în același timp, Sfânta Scriptură se regăsește în cult și prin simbolismul liturgic. Cultul repetă, prin 
realismul său simbolic, Revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos, cu scopul de a ne uni cu Însuși Fiul lui Dumnezeu 
și cu toate momentele operei Sale mântuitoare. Prin actele de cult și prin simboluri, ideile religioase mai abstracte 
devin ușor accesibile credincioșilor pentru creșterea și întărirea lor spirituală. Astfel, citirea Apostolului închipuie 
trimiterea S� nților Apostoli la propovăduire: „...mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele tatălui 
și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mt 28,19); Ieșirea cu Sfânta Evanghelie (vohodul mic) înseamnă arătarea Domnu-
lui în lume, mai întâi prin botezarea Sa în Iordan, apoi prin începerea activității publice: „După ce Ioan a fost prins, 
Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu” (Mc 1,14).

2. Legătura dintre Sfânta Scriptură și cult

20’

Teorie

„Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă 
va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu... Acela Mă va 

slăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti.”
(In 14,26; 16,14)

„În adunarea liturgică, un cititor viu dă trupul său cărții care poate astfel răsuna ca un cuvânt semni� cativ 
acum, ca un cuvânt adresat unei comunități determinate. Cu mâna sa, cititorul deschide cartea, cu ochii 

privește textul, cu gura citește și îi împrumută Scripturii vocea sa: și, astfel, acel „stă scris” trezește un cuvânt 
viu astăzi.” (Enzo Bianchi, Ascultând Cuvântul)
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Realizați un chestionar de 10 întrebări pentru elevi, prin care să a� ați cum percep ei legă-
tura dintre Sfânta Scriptură, cult și implicarea lor activă în diversele forme de manifestare 
a cultului.

40’

Practică

Punctul pe i
Cultul divin este cel mai potrivit mediu de desăvârșire spirituală, deoarece, prin intermediul său, 
Biserica lucrează la mântuirea credincioșilor, ca expresie a Revelației divine din Sfânta Scriptură. 
Rolul profesorului de religie este, în acest context, unul esențial: de a conștientiza elevii de legătura 

dintre textul biblic, predat lor în școală, și cultul Bisericii.



 Textul biblic între învăţătura din școală 
și semnifi caţia din cult
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Textul biblic și viața cultică – reperele credinței creștine 
2. Raportarea obiectivelor programei analitice la disciplina religie,
 la textul biblic și la viața cultică
3. Re� ectarea textului biblic în viața cultică – punct de plecare în 
absorbția tematică la nivel școlar
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți identi� ca temele din programa analitică care se regăsesc în cult;
• veți putea utiliza metode e� ciente de transpunere a textului biblic din 
viața cultică în ora de religie

III. Cuvinte-cheie
  text biblic, viaţă cultică, simboluri

P5

U1 S7

T3
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5’

Primii pași

Abordarea textului biblic din perspectivă didactică constituie un prilej deosebit de a 
valori� ca semni� cațiile acestuia și de a stabili punțile de legătură cu ceea ce elevii ex-
perimentează, în mod obișnuit, în cadrul vieții familiale și, implicit, în contactul cu expe-
riențele din cadrul cultului. Contactul timpuriu cu textul biblic în școală nu este, astfel, o 

experiență izolată, pentru că el nu se limitează la un studiu biblic rigid, la nivelul sălii de clasă, ci reprezintă o 
prelungire înspre și dinspre manifestarea cultică. 
 Profesorul de religie are un rol hotărâtor în acest context: el are menirea de a realiza legătura dintre 
spațiul didactic și pridvorul bisericii. Alături de celelalte materiale didactice, textul biblic, prin profunzimea și 
autoritatea lui, rămâne un instrument pertinent în transmiterea conținuturilor religioase. 

Formarea religioasă, în funcție de speci� citatea � ecărui cult, presupune continuitate în 
raportarea la textul sfânt. Ca o complementare a lecturilor individuale, întâlnirea cu textul 
scripturistic în cult are forța pe care i-o conferă receptarea lui în cadrul liturgic comunitar. 
Aici, textul sfânt are capacitatea de a produce acea mișcare interioară, acea vibrație vitală 
oricărei deveniri. Conținutul său abundă în îndemnuri în ceea ce privește conduita, atitu-

dinea față de Dumnezeu, semeni și sine, prezentate � e în forme accesibile, � e în forme încriptate. 
 Spre deosebire de procesul educativ din cadrul școlii, care se desfășoară pe baza unor documente curricu-
lare – rezultate în urma unor cercetări la nivelul instituțiilor desemnate –, în cadrul vieții cultice, abordarea 
catehetică răspunde unor nevoi concrete ale comunităților creștine, ceea ce permite � exibilitatea modului de 
transmitere a mesajului biblic prin adaptarea accentelor la prioritățile spirituale ale � ecărei comunități. În 
egală măsură, această � exibilitate în modul de transmitere a mesajului biblic este binevenită în cadrul edu-
cației religioase. 

1. Textul biblic și viaţa cultică – 
reperele credinţei creștine

30’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Biblia nu este doar o carte – este putere vie.
(Napoleon Bonaparte)

Model

Pentru a facilita conștientizarea de către elevi a relației care există între textul biblic studiat la ora 
de religie și prezența acestuia în cult, aveți la dispoziție un exercițiu de observare și consemnare 
a corespondențelor pe care elevii le sesizează între acestea. Exercițiul se poate aplica organizând 
elevii în perechi sau pe grupe, asigurându-vă că în componența acestora intră deopotrivă elevi 
practicanți și nepracticanți.

Răspundeți la întrebările din tabelul de mai jos referitoare la ultimul serviciu religios la 
care ați participat.

Întrebare Răspuns
Ce ați observat în timpul serviciului religios?
Ce știați deja?
Ce ați a� at nou?
Ce legătură există între textul biblic și imaginile/
simbolurile existente în biserică?
Care momente ale serviciului religios reproduceau 
în întregime textul biblic?
Sub ce altă formă ați mai întâlnit textul biblic?
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Pornind de la modelul anterior, concepeți un chestionar de feedback alcătuit din 8-10 în-
trebări din care să a� ați în ce măsură raportul text biblic – viață cultică este conștientizat 
de elevii dumneavoastră. Explicați succint intenția � ecărei întrebări. 

Construiți o hartă-simbol colorată care să conțină un traseu inițiatic care să ducă de la 
textul biblic la viața cultică. Concepeți și o „legendă” a simbolurilor folosite.

 Pentru ilustrarea faptului că întreaga noastră devenire stă sub semnul corectei receptări a mesajului 
biblic și depinde de raportarea adecvată la acesta observați următorul exemplu de corelare a textelor biblice 
utilizate în cult cu momente esențiale din viața spirituală creștină.

15’

Practică

25’

Practică

Botezul

Pocăinţa

Sfânta 
Euharistie

Răsplata 
veşnică

"Mergând, învăţaţi 
toate neamurile bo-

tezându-le în numele 
Tatălui, al Fiului şi al 

Sfântului Duh" 
(Mt 28,19)

“Luaţi, mâncaţi; acesta 
este trupul Meu care 
se frânge pentru voi. 
Aceasta să faceţi spre 

pomenirea Mea. “ 
(1Co 11,24)

Atunci va zice Împăratul 
celor de-a dreapta Lui: 
Veniţi, binecuvântaţii 

Tatălui Meu, moşteniţi 
împărăţia cea pregătită 

vouă de la
întemeierea lumii. 

(Mt 25,24)

„ Mărturisiţi-vă deci 
unul altuia păcatele şi 
vă rugaţi unul pentru 

altul, ca să vă 
vindecaţi”
(Iac 5,16)
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Conceperea programei analitice pentru disciplina religie presupune corelarea inspirată a 
conținuturilor de învățare vizate cu învățătura dogmatică și practica liturgică a � ecărui cult 
în parte. Prin urmare, este � resc că, în conținuturile promovate de disciplina religie, se vor 
regăsi acele teme reprezentative pentru învățătura religioasă.
Textul biblic ocupă un loc central în cadrul � ecărui cult, � e proclamat întocmai, � e în 

alcătuirea rugăciunilor care realizează o simfonie de citate biblice. Îndemnurile explicite sau cele încriptate, 
conținute de textele biblice, constituie un punct de plecare esențial în alcătuirea programelor analitice 
corespunzătoare tuturor cultelor prevăzute de curriculum-ul național. De aceea, obiectivele cadru comune 
tuturor cultelor fundamentează biblic principiile esențiale îndeplinirii rolului formativ al orei de religie. 

 Extragerea și promovarea acestor principii formative din textul biblic este un obiectiv general valabil 
atât în spațiul eclesial, cât și în cel școlar ca o responsabilitate prioritară a profesorului de religie a� at în per-
manent contact cu materialele bibliogra� ce de specialitate. Pentru nivelul claselor gimnaziale, copiilor li se 
vor propune aplicații pe texte care se regăsesc în viața cultică, texte pe care vor �  învățați să le aprofundeze 
folosind metode didactice speci� ce. Astfel, se va produce o translare de la textul biblic spre aspectele simbolice 
din cult. În acest sens, spre exemplu, vor descoperi că pictura din interiorul și din exteriorul bisericilor este, de 
fapt, Biblia povestită în imagini, � ecare registru pictural preluând secvențe importante din istoria mântuirii. 
În aplicații similare pot �  folosite reprezentările sub formă de statui, imagini sau reprezentări video, în funcție 
de speci� cul cultului.

 Profesorul are rolul hotărâtor în explicarea textului scripturistic în cadrul orei de religie, astfel încât să 
asigure prelungirea contactului pe care elevii îi au cu textul biblic în cadrul spațiului de cult. Această corelare 
între textul biblic studiat la școală și întâlnirea repetată cu acesta în viața cultică contribuie la apropierea 
efectivă a multor tineri de spațiul cultic. Mesajul textului biblic, regăsit în cele două modalități de decriptare/
interpretare și transmitere, are un rol esențial în formarea elevilor de gimnaziu care traversează o perioadă de 
frământări și căutări speci� ce vârstei.

2. Raportarea obiectivelor programei analitice pentru 
disciplina religie, la textul biblic și la viaţa cultică

30’

Teorie

Cunoaşterea 
și iubirea lui 

Dumnezeu ca 
fundament al 
mântuirii și 
desăvârșirii

omului 

Cunoaşterea și 
folosirea 

adecvată a 
limbajului din 
sfera valorilor 

religioase

Cunoașterea 
învățăturilor 

S� ntei Scripturi, 
a tradițiilor 

religioase și a 
istoriei Bisericii

Formarea 
virtuților 
creștine și 

consolidarea 
deprinderilor de 
comportament 
moral-religios 

Educarea 
atitudinilor de 

acceptare, 
înțelegere și 

respect față de 
cei de alte 
credințe și 
convingeri

OBIECTIVE CADRU

  Temă de re� ecție 
În ce măsură întâlnirea timpurie cu textul biblic in� uenţează 

implicarea în viaţa cultică de mai târziu?
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Model

Acest model este util pentru ilustrarea legăturii strânse care există între textul biblic așa cum apare 
în învățătura din școală și semni� cația pe care acesta o primește în cadrul cultului. Profesorul 
solicită elevilor să identi� ce, între temele din programa școlară care au fost deja parcurse la clasă, 
acele titluri, îndemnuri sau învățături care pot �  corelate cu textele scripturistice auzite/asimilate 
în urma participării la serviciile religioase. Trimiterile din Sfânta Scriptură vor �  completate cu 
ajutorul profesorului sau se pot constitui într-o idee pentru studiul individual al elevilor. 

Identi� cați, între temele deja parcurse la ora de religie, acele titluri/subiecte cărora le puteți asocia 
un text biblic pe care l-ați auzit în cadrul serviciilor religioase la care ați participat. Pe baza acestor 
asocieri, completați tabelul de mai jos după modelul precompletat.

Învățătura/
comportamentul/
limbajul sugerat/

dobândit

Conținutul/tema/titlul lecțiilor Trimiterea biblică

Despre rugăciune
Rugăciunea Domnească
Stăruința în rugăciune
Femeia canaaneancă

Mt 6,9-13

Conduita creștină
Trăirea învățăturii creștine

Fericirile
Modul creștin de viață

Mt 5,1-12
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Textul biblic/sărbători 
importante cu manifestare 

cultică/trimiteri biblice

Obiective cadru ale pro-
gramelor analitice pentru 

predarea religiei

Teme identi� cabile la nivelul 
programelor școlare

Paștele

Cunoașterea și iubirea lui 
Dumnezeu ca fundament 
al mântuirii și desăvârșirii 

omului 

Biblia, cartea inspirată a lui 
Dumnezeu 

1Co 13,1-13 Biserica în primele veacuri

Adventul 
Explicarea ecumenismului ca 

străduința de unitate 
a bisericilor.

Rusaliile

Botezul Domnului
Cunoașterea și folosirea 

adecvată a limbajului din sfera 
valorilor religioase

Creștinul în școală 
și în societate

Lc 1,26-35

2 Pt 1,5

Cunoșterea învățăturilor 
S� ntei Scripturi, a tradițiilor 

religioase și a istoriei 
Bisericii

Dumnezeu, începutul
oricărui lucru

Predica de pe munte Creația, un act al iubirii

Cinstirea S� ntei Fecioare 
Maria si a S� nților Iertare și acceptare

Cele zece porunci Sărbătorile creștine

Crăciunul
Is 7,10-16; 11, 14

Lc 1

Mt 1

Lc 2

Mt 2

Educarea atitudinilor de 
acceptare, înțelegere și respect 
față de cei de alte credințe și 

convingeri 

Pericolul compromisului – 
familia lui Eli

Creștinul în contextul lumii 
contemporane

Identi� carea valorilor mo-
ral-religioase comune tuturor 
credințelor religioase si posi-

bilitatea de mărturie 
comună

Virtuțile teologale

Virtuțile umane

Ce înseamnă a �  creștin?

Corectitudinea.

Aplicația este utilă în identi� carea principiilor morale promovate prin intermediul textului 
biblic atât în cult, cât și în cadrul orelor de religie. Indicați prin săgeți corelațiile dintre:
1) elementul cultic; 2) obiectivul cadru; 3) tema din programa școlară a disciplinei religie.

Identi� cați, în cuprinsul programei analitice speci� ce cultului la care predați, 10 teme și 10 
referințe scripturistice integrate în cult, care să poată �  asociate obiectivelor cadru din exer-
cițiul anterior.

20’

Practică

20’

Practică
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Textul biblic integrat în viața cultică are o dimensiune formativă evidentă, prin capacitatea 
sa de a conferi sens existenței, de a reprezenta coordonata fundamentală a vieții creștine. 
Totodată, textul scripturistic prezent în cult are, desigur, și o dimensiune informativă prin 
reperele istorice pe care le conține. Prin contactul continuu al credincioșilor cu conținu-
tul Scripturii în cadrul cultului – în conținutul lecturilor, al rugăciunilor, al imnelor – se 

produce familiarizarea acestora cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, putem a� rma, fără ezitare, că în cadrul 
oricărei comunități religioase are loc un proces continuu de educare/catehizare simultan cu care se realizează 
introducerea treptată a credincioșilor, începând de la vârste fragede, în tainele credinței. 
 
 În urma catehizării, este de dorit să se depășească nivelul simplei auziri a mesajului biblic astfel încât, 
prin experiența cultică personală și comunitară, să se transpună în practică îndemnurile și învățătura promo-
vate în cadrul cultului. Odată atins acest nivel de receptare a textului biblic, bene� ciile sunt multiple: înțele-
gerea ansamblului de valori religioase proprii cultului respectiv, dobândirea unui sens în viața personală și 
comunitară, stimularea credinței, formarea unor deprinderi sănătoase și echilibrate, improprierea unor com-
portamente ce vizează grija și respectul față de sine și față de semeni devin obiective realizabile prin fuziunea 
credinței cu mesajul lui Dumnezeu cuprins în textele biblice. Iată de ce cunoașterea semni� cațiilor textului 
biblic, realizabilă sub îndrumarea celor ce respectă autoritatea și natura inspirată a acestuia, constituie o pri-
oritate în viața creștinilor. 
 
 În acest sens, educația religioasă funcționează ca extensie � rească a catehezei speci� ce � ecărui cult în 
parte, continuând, în spirit formativ, în cadrul școlar, urmărirea obiectivelor privind modelarea personalității 
umane în sfera valorilor religioase, pe baza textului biblic. Astfel, cunoașterea și înțelegerea textului biblic își 
regăsește locul prioritar și în procesul de predare a religiei alături de celelalte obiective didactice speci� ce dis-
ciplinei. Finalitățile actului catehizării se intersectează, astfel, cu cele ale educației religioase, având ca numi-
tor comun parcurgerea, explicarea și înțelegerea textului scripturistic. Cele două tipuri de educație religioasă 
fundamentată biblic sunt, așadar, vasale aceluiași crez: desăvârșirea omului.
 
 Pentru a �  întru totul credibile, aceste observații necesită unele concretizări, unele practici de formare 
care să oglindească continua preocupare pentru valori� carea textului biblic, ca suport esențial în dezvoltarea 
spirituală și intelectuală la nivel personal și comunitar.

3. Refl ectarea textului biblic în viaţa cultică – 
punct de plecare în absorbţia tematică la nivel școlar 

30’

Teorie
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Model

Pentru descoperirea interactivă a modului în care textul biblic devine un element coagulant și 
ziditor între experiențele religioase din cadrul cultului și cunoștințele dobândite de elevi în cad-
rul orelor de religie, puteți aplica următorul exercițiu – jurnal.

Citiți cu atenție pagina de jurnal în care Ștefan a scris ce a făcut în Săptămâna Patimilor. Apoi 
intuiți ce a simțit în � ecare zi, în funcție de ceea a ales să consemneze în scris cu privire la sem-
ni� cația � ecărei zile. Completați răspunsurile în spațiile libere.

Iată ce am făcut în Săptămâna Patimilor

Am avut o zi destul 
de încărcată, ore 

multe şi mi-a fost cam 
foame după un mic 
dejun de post şi un 
sandvici cu zacuscă. 

Luni

Puţină nervozitate 
dar, observând că nu 

sunt singurul care 
ține post, m-am 

îmbărbătat şi m-am 
liniştit.

Luni

Vineri Sâmbătă Duminică

Mi-am propus să ajunez şi eu alături 
de ai mei. Nu îmi pare deloc greu. 

M-a impresionat modul delicat în care 
preotul a explicat motivele postului la 

ultima predică. Asta s-a completat bine 
cu ceea ce am discutat în cadrul orei de 
religie. Seara m-am grăbit la biserică. 

Azi e o zi specială. Sper să rezist!... 
Anul trecut mi-a fost tare somn.

Vineri

Azi am trecut cu 
bine de testul la 
matematică deşi 
nu mă simţeam 

prea pregătit. 
Cred că mi-a ajutat 
rugăciunea rostită 

înainte de test.

Marți

Marți

Sunt deja în vacanţa de Paşti. 
Ajut cât pot prin casă şi 
încerc să parcurg câteva 

pasaje biblice sugerate de 
părintele aseară. Nu cred că 
întâmplător sunt aceleaşi cu 
cele propuse şi de doamna 

profesoară de religie 
la ultima oră. Știe ea ceva…

Sâmbătă

Azi am fost activ 
la ora de religie. 

Ceea ce am discutat 
avea mare legătură 
cu ceea ce auzisem 
duminică la Sfânta 

Liturghie.

Miercuri

Miercuri

 Am participat la slujba 
Învierii şi sunt acum 

puţin obosit. 
Am zăbovit apoi cu 

prietenii. Sunt bucuros 
că am reuşit 

să fac ceva mai mult 
anul acesta.

Duminică

După ore m-am 
grăbit să ajung la 

bunica şi am însoţit-o 
la biserică. Nu e prima 

dată, dar parcă anul 
acesta am înţeles mult 

mai bine cât de 
mare a fost suferinţa 

Mântuitorului

Joi

Joi
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Obişnuiesc să 
merg la Biserică

Nu obişnuiesc să 
merg la Biserică

Concepeți un exercițiu diferit de cel sugerat în modelul anterior, prin care să determinați 
o inventariere a sentimentelor generate de experiențe spirituale generate de contactul cu 
textul biblic și care, apoi, să faciliteze dezvoltarea spirituală a elevilor.
Este recomandat, în cazul temelor biblice abordate la ora de religie, să constituiți echipe 
de lucru sau perechi din care să facă parte atât elevi care participă constant la serviciile 

religioase, cât și elevi care nu au o astfel de practică. Observând exemplul de mai jos care prezintă reacții 
posibile ale elevilor aparținând celor două categorii, veți putea înțelege temeiul acestei recomandări. Cheia 
constă în șansa profesorului de religie de a contribui la consolidarea atitudinii de respect față de textul și 
mesajul biblic, facilitată de pre-contactul cu acesta în mediul cultic.

30’

Practică

Azi am discutat la ora de religie 
despre pilda bogatul nemilostiv. 

Mi-am amintit că şi la Biserică ni 
s-a citit acest fragment din biblie. 
Dacă bine îmi amintesc era din 

Evanghelia după Luca. 

Azi, la ora de religie , ni s-a vorbit 
despre o pildă pe care nu am mai 
auzit-o: pilda bogatului care nu 
a avut milă de un anume Lazăr, 
cel sărac. Mi-a stârnit interesul 

şi cred că am să o citesc integral. 
Mulţi dintre colegii mei păreau să 
o cunoască, ziceau că o știu de la 

Biserică.

După modelul exemplului anterior, asumați succesiv rolul � ecăruia dintre cei doi elevi (prac-
ticant și nepracticant) și descrieți eventualele sentimente de împlinire/frustrare pe care vi le 
provoacă abordarea teme la alegere din programa analitică aferentă cultului la care predați. 

30’

Practică

Punctul pe i
 Este evident faptul că întreaga noastră manifestare religioasă se raportează la textul sfânt și 

la desprinderea semni� cațiilor acestuia în vederea desăvârșirii. Viața noastră e mereu confruntată 
cu situații ce-și găsesc corespondența în cuprinsul textului S� ntei Scripturi. A înțelege semni� cațiile 

acesteia începând cu cea mai pură perioadă a vieții noastre e nu doar un mare privilegiu ci și o dato-
rie. Cele două instituții, care au rolul de a asigura acest drept, școala și Biserica, folosind instrumente 
oarecum diferite dar formulând � naltăți smilare, pot să ajute semni� cativ la crearea unui climat dar 

totodată și la pertinenta întâlnire cu semni� cațiile textului biblic.
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1. Transpunerea în practică a îndemnurilor și învățăturilor promovate în cadrul cultului pre-
zintă mai multe bene� cii, între care:

a. Îți vei putea demonstra superioritatea față de semeni;

b. Dobândirea unui sens în viața personală și comunitară;

c. Apreciere din partea ierarhiei bisericești;

d. Formarea unor deprinderi sănătoase și echilibrate;

2. Îndemnurile explicite sau cele încriptate, conținute de textele biblice, constituie:

a. Constrângeri anacronice pentru zilele noastre;

b. Lozinci potrivite pentru elevii de gimnaziu;

c. Un punct de plecare esențial în alcătuirea programelor analitice corespunzătoare tuturor 
cultelor prevăzute de curriculum-ul național;

3. Între obiectivele comune catehezei din cadrul cultului bisericesc și orei de religie, întâlnim:

a. Formarea virtuților creștine;

b. Petrecerea timpului în activități recreative comune;

c. Antrenarea elevilor în acțiuni extracurriculare;

4. Finalitățile actului catehizării se intersectează cu cele ale educației religioase, având ca nu-
mitor comun:

a. Acumularea de cunoștințe teoretice fără acoperire în viața de zi cu zi;

b. Parcurgerea, explicarea și înțelegerea textului scripturistic;

c. Obținerea de note bune la școală;

5. Responsabilitatea prioritară a profesorului de religie este:

a. Extragerea și promovarea principiilor formative din textul biblic;

b. Organizarea de excursii cu clasa la care este diriginte;

c. Obținerea unui post de conducere în școală sau inspectorat.



 “Re-scrierea” unor episoade biblice prin fi ltrul 
experienţei religioase individuale

(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce înțelegem prin „re-scrierea” unui episod biblic?
2. În ce constă � ltrul experienței religioase individuale?
3. „Re-scrierea” și integritatea textului sfânt
4. Asumarea faptică a paradigmelor biblice prin „re-scriere”
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
 ▪ Veți cunoaște ce presupune acțiunea de „re-scriere” a unui episod biblic; 
 ▪ Veți �  familiarizați cu câteva maniere de abordare a textului sfânt 
prin „re-scriere”;

 ▪ Veți putea valori� ca în predarea religiei avantajele „re-scrierii” epi-
soadelor biblice prin experiere.

III. Cuvinte-cheie
„Re-scriere”, imitare, creativitate, asumare, implicare, personaje 
biblice, paradigme

P5

U2 S1

T3
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5’

Primii pași

Se întâmplă de multe ori ca, în cadrul demersului didactic, relatarea clasică a unor evenimente 
sau parabole din Sfânta Scriptură să nu aibă efectul dorit. Elevii pot chiar asculta cu interes 
ceea ce li se spune, fără să simtă în vreun fel că mesajul episodului biblic li s-ar adresa. Aceasta 
se datorează, în mare parte, faptului că elevii nu sunt provocați să treacă prin � ltrul experienței 

personale fragmente, fapte sau atitudini din relatarea pe care o ascultă. Dacă elevilor nu li se oferă posibilitatea 
de a se regăsi, într-o formă sau alta, în episodul biblic expus, ei nu vor asuma și nici nu se vor strădui să expe-
rieze ceea ce li se transmite prin textul sfânt. Ca atare, pentru a evita acest risc, este important ca profesorul 
de religie să găsească modalități prin care să-i determine pe copii să identi� ce în textele scripturistice pasaje care 
pot �  corelate cu ceea ce au trăit ei în familie sau în alt context. 

  Temă de re� ecție 

Experiența mea religioasă in� uențează 
modul în care mă raportez la textul biblic?

 Experiența „re-scrierii” textului biblic poziționează elevii în realitatea istoriei s� nte și s� nțitoare, ofe-
rindu-le posibilitatea de a se regăsi în aceasta, de a co-participa – alături de personajele biblice – în � rul 
narativ pe care îl trăiesc prin � ltrul experienței spirituale personale. Produsul acestui tip de experiență va �  
diferit în cazul � ecărui elev, el � ind determinat în cea mai mare măsură de background-ul experienței spiri-
tuale proprii. 

1. Ce înţelegem prin „re-scrierea” unui episod biblic?

       De� niție
„Re-scrierea” unui episod biblic presupune completarea, � nalizarea sau alcătuirea unei 
noi viziuni asupra episodului biblic, trecându-l prin � ltrul experienței religioase a ele-
vilor, în vederea asumării subiective a mesajului biblic.

10’

Teorie

 Se recomandă profesorilor să ofere elevilor posibilitatea de a re-scrie anumite aspecte din episodul care 
li se prezintă din perspectiva lor. Acest procedeu presupune completarea, � nalizarea sau alcătuirea unei 
noi viziuni asupra unui episod biblic, trecându-l prin � ltrul experienței lor religioase, în vederea asumării 
subiective a mesajului biblic. Spre exemplu, li se poate cere să își imagineze cum se va �  desfășurat întâlnirea 
dintre � ul risipitor și fratele său după ce acesta din urmă a discutat cu tatăl. Este posibil ca și ei să �  fost puși 
în situații similare. Poate că au văzut cum unul dintre părinți îl favorizează nejusti� cat pe fratele lor care a 
greșit. Sau au văzut că, atunci când părinții îi țin partea cu ceva, fratele sau sora se supără pe el și nu mai vor 
să-i vorbească ori încep să le reproșeze părinților că sunt părtinitori. 
 
 Printr-o astfel de problematizare, elevii sunt motivați: 

•  să găsească similitudini între textul sfânt și viața lor;
•  să citească cu mai mult interes conținutul parabolei;
•  să se identi� ce cu unul dintre personaje;
•  să nu mai privească textul parabolei ca pe ceva exterior lor;
•  să înțeleagă că Sfânta Scriptură este o scriere mereu actuală;
•  să observe caracterul paradigmatic al episoadelor biblice;
•  să valori� ce ceea ce învață pentru a soluționa situațiile delicate din familie și din cercul de prieteni;
•  să aprecieze cu mai multă obiectivitate ceea ce văd în jurul lor.
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„Această putere de re-descriere metaforică a realităţii este exact paralelă cu funcţia mimetică pe care am 
atribuit-o � cţiunii narative. Aceasta se exercită de preferinţă în câmpul acţiunii şi al valorilor sale temporale, 

în vreme ce re-descrierea metaforică domină mai degrabă în câmpul valorilor senzoriale, afective, 
estetice şi axiologice care fac din lume o lume locuibilă.” (Paul Ricoeur, Eseuri, 21)

Model

Lecturați parabola � ului risipitor împreună cu elevii, după care invitați-i să re-scrie un frag-
ment din text prin care să empatizeze cu personajele. În acest mod, conținutul este asumat de 
către elevi și poate avea un impact emoțional cu efect pozitiv asupra modului de relaționare 
cu ceilalți.

Trecând prin � ltrul experienței personale parabola � ului risipitor, alcătuiți un dialog de 10-12 
replici între cei doi frați, în urma căruia să rezulte că relațiile dintre cei doi frați se îmbunătățesc.

Variantă de răspuns (AUDIO):
- Ioane, intră și tu la masă! Fă-l pe tata fericit, dacă la mine nu te gândești…
- Ce masă, mă?
- Masa tăcerii! Normal că la masa de sărbătorit întoarcerea mea!
- Tot așa ai rămas! Unii nu se schimbă niciodată. Măcar stai să mă spăl pe mâini, că am 

fost la sapă, nu ca tine!
- E, nici mie nu mi-a fost chiar ușor! Să știi că am stat multă vreme printre porci…
- Și măcar de la porci ai învățat ceva?!? Că de la oameni... nu mai intru în detalii!
- De la ei nu. În schimb de la stăpânul lor. Mi-am dat seama că porcii sunt uneori mai 

importanți ca oamenii, atunci când primesc mâncarea potrivită! De-asta m-am decis să 
mă întorc acasă, sperând că tata mă va ierta.

- Și cum a reacționat tata? 
- N-am crezut că, după toate cele întâmplate, mă iubește atât de mult. Hai și tu înăuntru, 

de dragul lui, dacă nu de-al meu… Nu face și tu greșeala pe care am făcut-o eu îndepăr-
tându-mă...

- Fie… pare-mi-se că foamea te-a schimbat întrucâtva… hai să mâncăm și mai vedem după! 

1. Ce credeți că i-a răspuns � ul cel mare tatălui său după ce acesta și-a expus pledoaria 
iertării (Lc. 15, 31-32)?  Răspundeți în aproximativ 50 de cuvinte.

2. Formulați o întrebare prin care să îi determinați pe elevi să găsească cel puțin o similitu-
dine între conținutul parabolei � ului risipitor și un eveniment/situație prin care au trecut.

3. PORTOFOLIU: Imaginați-vă că urmează să predați elevilor dumneavoastră o parabolă biblică. Scopul 
principal al activității este de a-i determina pe aceștia să-și asume o învățătură cuprinsă în respectiva parabolă. 
Descrieți, în maxim 400 cuvinte, desfășurarea activității prin re-scriere, identi� când avantajele și dezavanta-
jele utilizării acestei metode față de metoda pe care o utilizați în mod obișnuit. 

40’

Practică
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1. Ce presupune acțiunea de „re-scriere” a unui episod biblic?

a.  abordarea episodului prin � ltrul experienței religioase

b.  modi� carea tuturor cuvintelor și mai ales a frazelor problematice

c.  alcătuirea unei viziuni proprii asupra textului, ca urmare a experienței personale

2. Ce se urmărește prin procedeul de „re-scriere”?

a.  veri� carea cunoștințelor de morfologie și sintaxă 

b.  asumarea subiectivă a mesajului biblic

c.  asumarea obiectivă a episodului biblic

3. Prin „re-scriere”, elevii sunt motivați:

a.  să se identi� ce cu unul dintre personaje

b.  să înțeleagă că Sfânta Scriptură este o scriere mereu actuală

c.  să observe caracterul paradigmatic al episoadelor biblice

2. În ce constă fi ltrul experienţei religioase individuale?

       De� niție
Experiența religioasă individuală indică modul personal în care omul asumă și aplică 
principiile creștine în situații concrete din viața sa.25’

Teorie

 Pentru a înțelege cum procesul de „re-scriere” a unui episod biblic va genera rezultate diferite în 
cazul � ecărui elev, este important să înțelegem că experiențele religioase sunt unice. Asumarea modului de 
viețuire prezentat în textele s� nte se face în funcție de calitățile și speci� cul � ecărei persoane. Chiar dacă 
Sfânta Scriptură oferă modele sau exepli� cări concrete de asumare a virtuților, nouă nu ni se impune să 
devenim copii � dele ale unor personaje biblice. Dumnezeu nu 
vrea dubluri, nu xerogra� ază, ci dorește s� nți care să asume și 
să aplice principiile creștine potrivit personalității lor! Domnul 
S-a bucurat mult să aibă un Sfânt Gheorghe, dar i-a fost de 
ajuns unul!... Iar aceasta nu înseamnă că nu și-a dorit să aibă și 
alți s� nți militari. S� nții Dimitrie, Mina, Teodor Tiron, Arte-
mie și alți ostași martiri con� rmă acest fapt. Chiar dacă toți au 
mărturisit aceeași credință, chiar dacă viețile lor s-au asemănat 
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în multe privințe, modul � ecăruia de a experia valorile creștine a fost unic. Cu alte cuvinte, � ecare om este 
chemat să-și asume virtuțile într-un mod subiectiv. Supliciul gândit de Procust nu este aplicat și de Sfânta 
Scriptură!!!
 Experiența religioasă personală oferă elevilor și posibilitatea de a se regăsi în modul de viețuire al 
unor personaje biblice. În condițiile în care elevii vor �  ajutați și direcționați prin procedeul de „re-scriere” 
să identi� ce personajele biblice care s-au comportat în anumite situații asemenea lor, legătura dintre copii 
și aceștia din urmă se va consolida. Elevii se vor simți mult mai apropiați de Sfânta Scriptură când vor vedea 
că modul lor de acționare se regăsește în paginile s� nte. Spre exemplu, un copil care a dat dovată de mult 
curaj când a sărit în apărarea unui cățeluș/a unei pisicuțe agresat(e) de un câine mai mare va �  bucuros să 
vadă că marele rege David, când a fost și el mic, a făcut un gest asemănător apărând oile tatălui său de urși 
sau lei. Dacă un elev trece printr-o suferință oarecare și dă dovadă de bărbăție și răbdare, va �  încântat să 
a� e că și Iov a făcut la fel. Ținând cont că acesta a suferit mult, copilul va �  tentat să-i urmeze exemplul, 
fără să-și dea seama că prin gestul său dezvoltă o experiență religioasă individuală. Iată doar câteva exemple 
menite să con� rme compatibilitatea existentă între viața elevilor noștri și conținutul paginilor biblice, compa-
tibilitate pe care avem responsabilitatea de a o identi� ca și pune în valoare în orele de religie.

Alegeți un personaj biblic și motivați preferința pentru el 
în funcție de experiența religioasă personală. 

60’

Practică

1. Vrea Dumnezeu s� nți xerogra� ați?!?

a.  Nu. Vrea ca � ecare să devină sfânt potrivit personalității lui

b.  Da. Vrea ca toți să � e la fel

c.  Nu știu. Domnul știe!

 2. Ce presupune experiența individuală religioasă?

a.  o experiență cotidiană 

b.  participarea activă la ora de religie

c.  asumarea și aplicarea personalizată a principiilor creștine
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3. „Re-scrierea” și integritatea textului sfânt 
Procedeul de „re-scriere” a episoadelor biblice prin � ltrul experienței personale nu afectează 
integritatea textului scripturistic, indiferent dacă modi� că sau nu ceea ce este scris. Paradigma 
rămâne neschimbată, chiar dacă în urma re-scrierii pot apărea anumite modi� cări de conținut. 
La urma urmei, modelele promovate de textul sfânt nu au pretenția de a �  asumate ad litteram, 
mesajul general al textului revelat � ind cel care trebuie receptat și asumat, iar acesta rămâne 

neschimbat. El prezintă doar reperele ce trebuie avute în vedere pentru a ajunge la desăvârșire. Ca atare, dacă 
un copil rescrie o secvență din cadrul unui episod biblic (ca urmare a experienței lui de viață), acesta nu va 
face altceva decât să asume paradigma într-un mod subiectiv. În condițiile în care elevului nu i se oferă posi-
bilitatea de a asuma prin această metodă textul biblic, mesajul divin riscă să rămână ceva străin lui.
 De exemplu, dacă li s-ar cere elevilor să rescrie prin perspectiva lor 
evenimentul căderii în neascultare a primilor doi oameni, am �  surprinși 
să constatăm că astăzi am �  fost și noi în Grădina Edenului. Majoritatea 
copiilor ar căuta să rescrie evenimentul în așa fel încât căderea să nu se �  pe-
trecut. Chiar dacă, în urma rescrierii, Adam ar �  vorbit altfel cu Dumnezeu 
sau dacă Eva ar �  mâncat șarpele (asta în condițiile în care ea și Adam ar �  
fost chinezi – sic!) în locul fructului oprit (unii copii pot născoci și astfel de 
lucruri!), textul biblic nu ar avea nimic de suferit. Din contră, și-ar atinge 
scopul responsabilizându-i pe elevi și provocându-i să � e mai atenți înainte 
de a lua decizii care le-ar putea in� uența viața. 
 Pentru a tempera, totuși, anumite excese sau teribilisme ce pot apărea în urma acestui exercițiu care 
solicită imaginația, este important ca profesorul să � e atent la ceea ce le propune elevilor să re-scrie. Sarcinile 
pe care le dă copiilor pot �  formulate în așa fel încât să îi dirijeze înspre abordarea episodului într-un mod 
decent și responsabil.

25’

Teorie

Model

Asigurați desfășurarea activității într-o manieră decentă și responsabilă, asistând elevii pe tot 
parcursul exercițiului pentru a „cenzura” eventuale intervenții nepotrivite. Cheia exercițiului 
constă în a ajunge, în � nal, la accentuarea importanței pe care o au 1) asumarea responsabil-
ității și 2) iertarea. 

Imaginați-vă ce ar �  trebuit să-I răspundă Adam lui Dumnezeu pentru a rămâne în Rai. Daţi răspuns 
în locul protopărintelui la cele trei întrebări ale Domnului: 1) Adame, unde eşti? 2) Cine ți-a spus că 

eşti gol? 3) Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? (Fc 3,8-12)

- Adame, unde ești?
- Sunt …………………………….…………….……………, răspunse Adam din tu� ș… împreună cu Eva ……………

…………………………………………….………………….…………………..........................................................................................................................................

- Doar nu ……………………………………………………….………………….…………………............................................................................................

..............................................….………………….....................................................................................................................................................................................

- Doamne, ..............................................….…………………....................................................................................................................................................

- Cine ți-a spus că ești gol?
- Doamne, ce să zic?!?...............................................….………………….................................................................................................................

..............................................................................................................….………………….....................................................................................................................

- Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?
- .............................................….…………………................................................................................................................................................................................

..............................................….…………………....................................................................................................................................................................................
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Variantă de răspuns:

- Adame, unde ești?
- Sunt aici, Doamne, răspunse Adam din tu� ș… împreună cu Eva încercăm să 
încropim un acoperământ din frunze…
- Doar nu ți-o �  frig?!?
- Doamne, am mâncat ceva și mi-a picat greu… mi s-a făcut frig dintr-o dată! 
Tremur tot de gol ce sunt!
- Cine ți-a spus că ești gol?
- Doamne, ce să zic, cred că am călcat pe bec… Când Ți-am auzit glasul, mi-a fost 
rușine și m-am simțit gol! Chiar sunt? Te rog spune-mi! Și ce înseamnă să � i gol?
- Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?
- Ba, mă tem că tocmai din acela am mâncat! N-am chibzuit prea mult și am fost 
curios… Te rog, mă ierți?

1. Cum a reușit Eva să îl convingă pe Adam să mănânce din fructul oprit? 
Redactaţi un dialog de 8-10 rânduri.

2. Cum ați formula o invitație la rescrierea unei secvențe din episodul Noe și 
cultivarea viței de vie (Fc 9,20-27), care să evite excesele imaginației copilului?

40’

Practică
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4. Asumarea faptică a paradigmelor biblice prin „re-scriere”

Folosind metoda „re-scrierii”, elevul se identi� că adeseori cu un personaj biblic care are căli-
tăți asemănătoare cu ale lui sau cu ale cuiva pe care îl admiră. În situația în care copilul joacă 
rolul acelui personaj, acesta se poziționează într-un timp și spațiu paradigmatic încărcat de 
s� nțenie. Acest fapt îl in� uențează pozitiv, � indcă prin intermediul personajului, copilul intră 
în istoria sfântă a mântuirii. Dacă elevul primește sarcina de a „re-scrie” un episod din viața lui 

David, acesta își asumă, chiar fără să vrea, responsabilitatea regală a personajului. Dacă dorește ca perspectiva 
pe care o va expune să � e credibilă, elevul care se transpune în persoana � ului lui Iesei va încerca să gândească 
asemenea unui rege, să acționeze responsabil și să facă fapte care pot constitui modele pentru alții.
Procedeul „re-scrierii” episoadelor biblice care au în centru luptători sau eroi le oferă copiilor posibilitatea de 
a experia sentimente similare de curaj și bărbăție, de a săvârși fapte demne de elogiere, de a trăi efectiv dorința 
de a se jert�  pentru semeni, pentru un ideal sau pentru Dumnezeu. Acest tip de experiență îi va determina să 
realizeze și în afara orei de religie fapte asemănatoare. În felul acesta, copiii vor căuta să � e asemenea eroilor 
lor din Biblie care slujeau lui Dumnezeu și care Îi atribuiau Lui toate faptele lor minunate. 

15’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Ca profesor,
EU vreau să � u asemenea unui personaj biblic?

 Cu alte cuvinte, prin această metodă nu se stimulează doar rațiunea și simțirea, ci și voința. Copilul 
este încurajat să acționeze după exigențele impuse de caracterul unui anumit personaj biblic și ulterior să se 
străduiască să � e, în viața cotidiană, la înălțimea eroului său. Pentru un demers convingător, este de dorit ca 
profesorul însuși să � e mai apropiat de un anumit personaj biblic. Experiența proprie va deveni sursă de in-
spirație pentru elevii săi.

Model

a) Sprijiniți elevii să identi� ce corespondențele corecte în � șa de lucru;
b) Un elev își alege un personaj cu care i-ar plăcea să se asemene și le explică colegilor prefer-
ința sa. Apoi provoacă un coleg să asume rolul unui alt personaj indicat de el. Se poate folosi 
un obiect care să se transmită de la un elev la altul în momentul lansării provocării. Prezența 
obiectului în mână îi va responsabiliza.
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a) Citește textul din dreptul � ecărui personaj și indică printr-o săgeată calitatea la 
care se face referire. 

Avraam
„De aceea (moştenirea făgăduită) 

este din credinţă, ca să � e din 
har şi ca făgăduinţa să rămână 
sigură pentru toţi urmaşii, nu 
numai pentru toţi cei ce se ţin 
de lege, ci şi pentru cei ce se ţin 

de credinţa lui Avraam, care este 
părinte al nostru al tuturor” 

(Rm 4,16)

Sfântul Apostol Petru

Petru i-a zis: Şi de ar �  să mor 
împreună cu Tine, nu mă voi 
lepăda de Tine.  (Mt 26,35)

Daniel

„Am auzit că în tine este Duhul 
lui Dumnezeu şi că în tine se a� ă 
lumină, pricepere şi înţelepciune 

fără seamăn.” (Dn 5,14)

Noe 
„Pentru că dreptul acesta, 

locuind între ei, prin ce vedea şi 
auzea, zi de zi, chinuia su� etul 

său cel drept, din pricina faptelor 
lor nelegiuite.”(2Pt 2,8)

David
„David însă a zis către Saul: 

Robul tău a păscut oile tatălui 
său şi când se întâmpla să vină 

leul sau ursul să ia vreo oaie din 
turmă, atunci eu alergam după 
el şi i-o luam din gura lui; iar 

dacă el se arunca asupra mea, eu 
îl apucam de coamă şi-l loveam 
până-l ucideam.”(1Rg 17,34-35)

Moise

„Moise însă era omul cel mai 
blând dintre toţi oamenii de pe 

pământ.” (Nm 12,3)
Ilie

„Ilie era om, cu slăbiciuni 
asemenea nouă, dar cu rugăci-
une s-a rugat ca să nu plouă şi 
nu a plouat trei ani şi şase luni. 
Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat 

ploaie şi pământul a odrăslit 
roada sa.”(Iac 5,17-18)

Iosif
„Şi a lăsat Putifar pe mâna lui 
Iosif tot ce avea şi, de când îl 
avea pe el, nu purta grijă de 

nimic din câte avea, fără numai 
de pâinea ce mânca.” (Fc. 39,6)

Ioan Botezătorul

„Eu unul vă botez cu apă spre 
pocăinţă, dar Cel ce vine după 
mine este mai puternic decât 

mine; Lui nu sunt vrednic să-I 
duc încălţămintea; Acesta vă va 
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.”

(Mt 3,11)

credincios

blând

rugător

înţelept

drept

smerit

curajos

loial

priceput

b) Prezintă colegilor personajul biblic cu care ai vrea să te asemeni. Apoi desemnează un coleg să 
asume rolul unui alt personaj ales de tine. 
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c) Alege un personaj biblic din exercițiul anterior, desenează-l în spațiul alocat și descrie în 
100 de cuvinte o situație în care crezi că ai acționa asemenea lui.

Numele personajului: ___________________________

Aș acționa asemenea lui... 
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1. Ce credeți că ar �  vorbit David cu Saul dacă acesta din urmă s-ar �  trezit în peșteră atun-
ci când David îi tăia o parte din mantie (1 Rg 24, 4-8)? Redactați un dialog de 8-10 replici.

60’

Practică

2. Dacă David era capabil să ucidă lei și urși cu mâinile goale (cf. 1 Rg 17,34-37), credeți că ar �  putut să-l 
doboare pe Goliat fără a folosi vreo armă? Re-scrieți lupta dintre cei doi pornind de la acest considerent, în 
maxim 100 de cuvinte.
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3. Alcătuiți cinci cerințe prin care să-i determinați pe copii să re-scrie diferite secvențe din viețile judecătorilor 
sau ale regilor.

Punctul pe i
Procedeul de „re-scriere” a unor episoade scripturistice oferă copiilor posibilitatea de a experia 

într-un anumit fel istoria sfântă a mântuirii. Intervenția acestora în textul biblic, prin com-
pletarea sau reformularea anumitor aspecte sau evenimente, le suscită interesul și determină 

o raportare mult mai personală la cuvintele S� ntei Scripturi. Ca atare, trecerea prin � ltrul ex-
perienței personale a unor evenimente din Biblie constituie un pas semni� cativ pentru elevi în 
vederea apropierii de textul sfânt și implicit a asumării unor paradigmelor comportamentale.

1. Procedeul de „re-scriere” afectează integritatea textului biblic?

a.  Da, � indcă se modi� că textul

b.  Nu

c.  Nu știu

2. Prin acțiunea de re-scriere:
a.  se stimulează voința în vederea însușirii unei paradigme

b.  se are în vedere aplicarea unui șablon gramatical

c.  se accentuează dorința de a realiza în viața reală gesturi asemănătoare celor din Biblie

3. Ce își asumă elevul atunci când i se cere să „re-scrie” un episod din viața unui personaj?

a.  responsabilitatea pe care o are personajul

b.  puterea personajului, mai ales dacă acesta e bine clădit

c.  ceea ce i se pare mai interesant la el



 Metode de predare creativă a unor episoade biblice – 
învăţarea prin experienţă 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Midrașul și valori� carea sa în predarea creativă a conținuturilor biblice
2. Metode de predare creativă inspirate din tehnica midrașului:
 A. Completarea elementelor neprecizate de textul biblic
 B. Interpretarea unor versete separat de context 
 C. Interpretarea pozitivă a textelor biblice cu încărcătură negativă
 D. Justi� carea faptelor reprobabile ale personajelor pozitive
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște tehnica midrașului și modalitățile de adaptare a acesteia în 
predarea conținuturilor biblice;
• Veți putea crea exerciții cu subiect biblic bazate pe metode de predare 
creativă inspirate din tehnica midrașului;
• Veți facilita un proces de învățare prin experiență a conținuturilor biblice.

III. Cuvinte-cheie
midraș, interpretare, predare creativă, învățare prin experiență

P5

U2 S2

T3
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Dacă vom face o scurtă incursiune în istorie, vom constata cu ușurință că textul S� ntei 
Scripturi nu a fost vreodată anacronic. Chiar dacă a fost incomod sau greu de acceptat, 
acesta a oferit de � ecare dată oamenilor răspuns la preocupările, căutările și întrebările 
lor. Acest fapt s-a datorat în mare măsură exegeților care au adaptat și accesibilizat mesajul 
textului sfânt la nevoile și cerințele � ecărei generații în parte. Realizarea acestui demers, 

care nu a fost întotdeauna lipsit de di� cultate, a suscitat mult ingeniozitatea și creativitatea interpreților. Ca ata-
re, aceștia au fost nevoiți uneori să forțeze limitele și semni� cațiile textului scripturistic, pentru a-și atinge sco-
pul. Totuși, cu excepțiile de rigoare, exegeții au rămas în cadrele învățăturilor și normelor impuse de credință. 

Un exemplu elocvent, care poate servi drept argument celor a� rmate, îl constituie metoda rabinică de 
alcătuire a midrașelor. Această manieră inedită a rabinilor de raportare creativă la textul sfânt poate �  utilizată, 
considerăm, în cadrul demersului didactic pentru a oferi posibilitatea învățării prin experiență a conținuturilor 
biblice. 

Diferitele tehnici de alcătuire a midrașelor pot �  considerate, � ecare în parte, o metodă pozitiv-creativă 
de abordare a textului biblic, prin faptul că solicită imaginația și înlesnesc o raportare personală la conținu-
turile studiate. În secvența de față, � ecare dintre aceste tehnici va �  tratată ca metodă de predare distinctă. 

Midrașele, ca manieră de interpretare a textului sfânt, au luat naștere în cadrul omiliilor pe care rabinii 
le rosteau în sinagogi. Aceștia au considerat că învățăturile de credință pot �  mult mai ușor asumate de credin-
cioși prin intermediul unor povestiri ce re� ectă adeseori modul lor cotidian de viețuire. Ca atare, regăsindu-se 
în faptele și acțiunile personajelor biblice care deveneau eroii unor povestiri, ascultătorii nu mai priveau textul 
biblic ca pe ceva străin lor, ci mai degrabă ca pe o istorie sfântă la care ei înșiși puteau �  părtași. Mai mult, 
aceste expuneri � ctive au înlesnit înțelegerea mesajului revelat și au trezit interesul pentru cunoașterea tainelor 
credinței.

Tehnica utilizată de rabini în alcătuirea midrașelor poate �  adoptată și adaptată de profesorul de religie. 
Acest mod de abordare a textului sfânt va avea efecte bene� ce în demersul educativ: prin stimularea creativi-
tății, profesorul poate să trezească un interes aparte din partea elevilor și, implicit, să determine o experiere 
personală a S� ntei Scripturi de către aceștia. 

5’

Primii pași

„Înțelepții vedeau în Biblie nu doar o relatare a Revelației divine din trecut, ci și un text ce se 
adresează oamenilor din prezent, cu întrebările și preocupările lor. Această interpretare a tex-
telor biblice în lumina prezentului se realizează prin metoda midrașică de a descoperi și deduce 

semni� cații studiind succesiunea unor evenimente și porunci în Scriptură.” 
(Wigoder, Enciclopedia Iudaismului, 440)

1. Midrașul și valorifi carea sa în predarea 
creativă a conţinuturilor biblice

       De� niție
Midrașul este un comentariu rabinic al unui text din Sfânta Scriptură, expus sub 
forma unor povestiri, parabole sau legende în care autorul urmărește să extragă și să 
transmită învățături morale pornind de la episoade și personaje biblice.

4’

Teorie
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În cele urmează, vom expune elementele ce stau la baza alcătuirii midrașelor și vă 
vom oferi posibilitatea de a vă impropria această abordare exegetică a textului scripturistic 
printr-o serie de exempli� cări.

A. Completarea elementelor neprecizate de textul biblic
 Se întâmplă, de multe ori, ca textul sfânt să nu redea întotdeauna într-o formă detaliată motivele care 

au determinat o anumită acțiune. De asemenea, multe din evenimentele relatate în Sfânta Scriptură sunt expuse 
fără a se prezenta minuțios contextul care le-a generat. Uneori, nici frământările și stările su� etești ale unor per-
sonaje biblice nu sunt surprinse în detaliu. În fapt, aceste aspecte, care pot �  deduse din text la o analiză atentă, 
pot lipsi � indcă nu lezează cu nimic mesajul textului. Însă completarea acestor lacune prin tehnica midrașică 
poate oferi o perspectivă mai bogată asupra evenimentelor, chiar dacă avem de-a face cu o creație � ctivă.

În profeția lui Isaia se a� rmă, la un moment dat, că Dumnezeu l-a răscumpărat cândva pe 
Avraam (Is 22,29). Despre un asemenea eveniment, textul biblic nu menționează nimic, așa că rabinii 
au alcătuit un midraș prin care au indicat posibilul eveniment la care Dumnezeu a făcut referire.

2. Metode de predare creativă inspirate 
din tehnica midrașului

Răscumpărarea lui Avraam
Se spune că Terah, tatăl lui Avraam, era unul din generalii lui Nimrod, vestitul vânător de care 
amintește Scriptura în Fc 10,8-9. Când i s-a născut băiatul, Terah a invitat pe trei din prietenii 
săi la un ospăț în cinstea noului născut. După ce s-au ospătat și s-au veselit, cei trei au dorit 
să plece înainte de revărsatul zorilor. Când au ridicat ochii spre cer au văzut o stea minunată 
și și-au dat seama că aceasta are legătură cu destinul copilului. Așa că au hotărât să-i spună 
regelui Nimrod despre ceea ce văzuseră. Când a a� at regele acestea, a cerut numaidecât copi-
lul de la Terah promițându-i o sumă fabuloasă în schimb. Știind că regele dorește să-i ia viața 
lui Avraam, Terah a trimis în locul copilului său, pe � ul unei slujnice născut în aceeași zi. În 
acest mod, spun rabinii, Dumnezeu a răscumpărat viața lui Avraam. 

(Geza Vermes, Scripture, 68.)

5’

Teorie

Exempli� care

Model

La clasă, elevilor li se poate cere să aplice această tehnică de completare a elementelor neprecizate 
în cazul unui episod biblic cunoscut. Profesorul poate să-i îndrume cu destul de mare ușurință 
spre segmentele de text care pot �  detaliate creativ pe baza experienței și a cunoștințelor per-
sonale. Pentru a evita exagerările, profesorul va lectura înaintea elevilor textul ce urmează a �  
dezvoltat creativ, cerându-le să nu facă a� rmații care să contrazică sau să afecteze în vreun fel 
� rul narativ al episodului biblic.

Prin ce modalitate a reușit Samson să prindă cele 300 de vulpi pe care ulterior le-a eliberat în 
holdele � listene? Răspundeți în aproximativ 10 rânduri.

“Apoi Samson s-a dus şi a prins trei sute de vulpi, a luat făclii, a legat câte două vulpi 
de coadă şi între ele câte o făclie; după aceea a aprins făcliile şi a dat drumul vulpi-
lor prin grânele Filistenilor şi a aprins şi clăile şi grâul nesecerat, viile şi livezile de 
măslini”. (Judecători 15,4-5)
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Ascultați, în fragmentul 1, un model de răspuns pentru a vedea în ce direcție puteți dirija realizarea 
sarcinii de lucru de către elevi. 

Încurajați și sprijiniți elevii să dezvolte, în maniera exempli� cată mai sus, anumite episoade biblice. 
Această metodă de abordare va genera o atmosferă pozitivă la ora de religie, va susține dezvoltarea creativității 
elevilor și va asigura o apropiere a elevilor de realitățile textului biblic, într-un mod plăcut. 

Ce a făcut profetul Iona  în cele trei zile și trei nopți petrecute în pântecele chitului? Răspundeți, în 
aproximativ 10 rânduri, prin completarea lacunelor textului cu utilizarea tehnicii midrașice.

b. Exercițiu pe grupe (20’)
Având ca reper modelul prezentat în secțiunea de Teorie (Samson și prinderea vulpilor) concepeți un 

exercițiu pentru elevi pentru a experia această tehnică.

c. Exercițiu pe grupe (20’)
Ce credeți că au vorbit pe cale cei trei magi, după ce îngerul Domnului li s-a arătat în vis și i-a îndemnat 

să meargă pe alt drum? Imaginați un dialog de minim 10 replici. 

60’

Practică

„Dumnezeu i-a poruncit unui chit mare să-l înghită pe Iona. 
Și a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți. 

Iar Iona, din pântecele chitului, i s-a rugat Domnului Dumnezeului său…”
                                                                                                                (Iona 2,1-2)

  
    a. Exercițiu pe grupe (20’)



213

Chiar dacă rezultatul acestui tip de interpretare este unul pozitiv, este recomandat ca el să � e utilizat cu 
precauție la ora de religie din cauza riscului de denaturare a mesajului biblic pe care îl implică. Interpretarea 
scripturistică trebuie să țină cont de principiile hermeneutice care au fost formulate de către exegeți pentru a 
descoperi și proteja adevărul revelat. Dacă un verset este extras din contextul din care face parte, ideea desprin-
să din conținutul acestuia poate �  greșită sau chiar viciată în mod intenționat. Astfel că raportarea versetului 
la contextul din care provine este o regulă ce nu poate �  ignorată de către niciun interpret al S� ntei Scripturi.

Dacă profesorul consideră, totuși, că ar �  util pentru elevi să facă un astfel de exercițiu creativ pe baza 
unui singur verset, atunci este indicat să selecteze cu mare atenție textele. În acest sens sunt recomandate textele 
din literatura sapiențială (cu precădere cele din Pilde, Înțelepciunea lui Solomon și Înțelepciunea lui Isus Sirah) 
care de cele mai multe ori sunt expuse sub forma unor axiome. 

Prin această abordare midrașică, până și amenințările cele mai cumplite păstrează în ele semnele milos-
tivirii divine. Cu alte cuvinte, rabinii s-au raportat întotdeauna la Dumnezeu ca la un părinte milostiv și iubitor 
care, de � ecare dată când își pedepsește copiii, are în vedere îndreptarea lor.  

B. Interpretarea unor versete separat de context 
Interpretarea versetelor scripturistice în contextul imediat și apoi în cel extins este un prin-
cipiu hermeneutic esențial (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii, 156-157). Versetele nu pot �  
explicate fără a se ține cont de contextul din care fac parte. Cu toate acestea, tehnica mi-
drașică permitea interpretarea separată a versetelor, deoarece rabinii considerau că orice 

cuvânt sau verset poate �  analizat independent de contextul în care este utilizat, în virtutea caracterului revelat 

 C. Interpretarea pozitivă a textelor biblice cu încărcătură negativă
 Din dorința de a menține optimismul ascultătorilor, rabinii au ales să interpreteze într-o perspectivă 
pozitivă chiar și textele al căror mesaj este îndreptat împotriva poporului ales. 

8’

Teorie

„Așa precum viermele este creatura cea mai disprețuită, tot astfel Israel este cel mai disprețuit dintre 
neamuri. Dar tot așa cum gura viermelui este singurul organ [vizibil], tot așa prin gura lui [prin ru-
găciune], Israel poate anula decretele funeste pe care neamurile le-au dictat împotriva sa” 

(Midrașul la Psalmi 22,18)

„Dar v-a ieșit înainte poporul amoreu care locuia pe muntele acela și a tăbărât asupra voastră ca 
albinele și v-a zdrobit de la Seir până la Horma.” (Deut 1,44) 

„Nu este de ajuns să zicem că este scris în Scriptură, nici să scoatem cuvintele și să despărţim mem-
brele corpului Scripturilor inspirate, înţelegându-le în mod separat și lipsite de înlănţuirea lor pro-
prie... Astfel se introduc în viaţa noastră multe învăţături rele, deoarece diavolul îndeamnă pe cei 
lipsiţi de sârguinţă să pronunţe în mod defectuos cele cuprinse în Scripturi, � e adăugând, � e omiţând 
ceva, întunecându-se adevărul. Nu este de ajuns, așadar, să zicem că este scris în Scriptură, dar tre-
buie să citim tot șirul ideilor, căci, dacă vom întrerupe continuitatea și legătura dintre ele, vor lua 
naștere multe învăţături greșite.”

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Ieremia)

Exempli� care

Exempli� care

„Nu moare oare albina după ce a înțepat pe cineva? La fel va �  și cu dușmanul care va cădea 
de îndată ce o să vă lovească.”

(Wigoder, Enciclopedia Iudaismului, 441)
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Acest tip de abordare este indicat pentru clasă, deoarece îi deprinde pe elevi să perceapă partea pozitivă 
a unei mustrări și să se raporteze corect la Dumnezeu, care îi iubește.

Variantă de răspuns pe care o puteți aprecia pozitiv:
De multe ori se întâmplă să nu conștientizăm gravitatea faptelor pe care le săvârșim, decât atunci când 

simțim că efectele acestora se răsfrâng asupra noastră. Nu știm cât de tare doare o palmă peste obraz decât 
atunci când cineva ne lovește. Așa și aici! Chinuitorii îl vor conștientiza pe datornicul nemilostiv ce înseamnă 
să te rogi, să � i iertat și să nu � i ascultat, ci, dimpotrivă, strâns de gât… O astfel de experiență determină, de 
multe ori, îndreptarea. Și istoria poporului ales din vremea judecătorilor o con� rmă pe deplin. Când israeliții 
nu mai puteau suferi jugul asupritorilor care era, în fapt, o formă de pedeapsă divină, atunci își veneau în sine 
și se întorceau la Domnul, care le-a răspuns de � ecare dată.

Exercițiu pe grupe 
Alcătuiți un text de aproximativ 100 de cuvinte prin care să evidențiați latura pozitivă a 
textului următor, în stil midrașic: 

Model

Lecturați și explicați succint semni� cația teologică/spirituală a textului propus în cadrul exer-
cițiului. Apoi organizați elevii pe grupe și, pe parcursul desfășurării exercițiului, îndrumați-i 
înspre decantarea mesajului pozitiv care nu reiese la o primă lectură. Reprezentantul � ecărei 
grupe va prezenta în fața clasei opinia colegilor.

„Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, 
� indcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, 

precum şi eu am avut milă de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, 
l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. (Mt 18,32-34)

În ce măsură poate fi interpretată ultima parte a cuvintelor stăpânului într-o perspectivă 
pozitivă? 

20’

Practică
„Soarta omului şi soarta dobitocului este aceeaşi: 

precum moare unul, moare şi celălalt şi toţi au un singur duh de viață, 
iar omul nu are nimic mai mult decât dobitocul.” (Ecc 3, 19).

D. Justi� carea faptelor reprobabile ale personajelor pozitive
Prin midrașe, rabinii obișnuiau să pună într-o lumină favorabilă personajele pozitive chiar 
și atunci când acestea săvârșiseră păcate grave. Această tendință justi� cativă avea menirea 
de a păstra intactă imaginea unui personaj care era considerat a �  reper pentru urmași. 

5’

Teorie

Rabinii au încercat să motiveze păcatul lui David invocând obiceiul soldaților de a da so-
țiilor carte de despărțire înainte ca aceștia să plece la război. În condițiile în care aceștia nu se mai 
întorceau (chiar dacă nu li se găsea trupul neînsu� ețit), ele erau libere să se căsătorească (Ketubot 9b). 
Însă în cazul Batșebei, actul respectiv nu era în vigoare, � indcă David săvârșise adulter cu ea înainte 
de moartea soțului ei. Alții au încercat să susțină că David, în calitate de profet, știa că Batșeba îi va �  
soție și, ca atare, păcatul lui a constat în faptul că s-a unit cu ea înainte de a sosi timpul potrivit. 

(Sanhedrin 107b)

Exempli� care
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Copiii suferă mult când eroii care îi inspiră sunt acuzați de anumite fapte care ar afecta în vreun fel ima-
ginea pe care și-au creat-o despre persoanele respective. Lor le este greu să accepte că persoanele pe care încear-
că să le imite pot să greșească. Ca atare, nu este indicat să provocăm distrugerea aurei pe care unele personaje 
biblice au dobândit-o în su� etele elevilor. Cu timpul, aceștia vor înțelege cu mai multă detașare că o singură 
greșeală nu schimbă într-atât pe om încât să nu mai aibă posibilitatea de recâștigare a stării din care a căzut. 
Prin urmare, David rămâne unul din cei mai duhovnicești oameni din Sfânta Scriptură, chiar dacă a săvârșit 
adulter și omucidere. De aceea, nu este nevoie să îi motivăm păcatul ci, mai degrabă, să punem accent pe pocă-
ința sa. Însă copiii nu înțeleg astfel lucrurile și, din acest motiv, este necesar să găsim o modalitate mai apropiată 
de logica lor prin care să justi� căm în mod credibil anumite fapte reprobabile ale unor personaje biblice. 

       Temă de re� ecție  
Cum justi� cați îndoiala lui Moise care, în loc să lovească stânca o singură dată pentru a curge 
apă, a lovit-o de două ori (Num 20,11)? Această greșeală l-a costat intrarea în Canaan!

Punctul pe i
Cu toate că rabinii, prin intermediul midrașelor, interpretau într-o anumită măsură textul Scripturii, 

aceștia atrăgeau atenția că, din conținutul acestora, nu pot �  extrase învățături dogmatice! Aceeași ati-
tudine au avut-o și Părinții Bisericii față de interpretările care forțau limitele textului biblic. Chiar dacă 
unii dintre aceștia și-au permis uneori să speculeze, dezvoltările lor nu au fost preluate de Biserică decât 

dacă consonau cu interpretările consacrate. 
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 Conceperea unor modele de dezvoltare a creativităţii 
pornind de la elemente ale textului biblic 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de dezvoltare a creativităţii pe baza elementelor 
textului biblic?
2. Care sunt criteriile de concepere ale unui astfel de model de predare?
3. Modele de dezvoltare a creativității

a. Brainstorming-ul hristic
b. Crezul apostolic sau Metoda 12-1-24
c. Mima preotului Zaharia

Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți realiza cât de importantă este stimularea creativității pentru viața 
spirituală;

• veți putea să vă familiarizați cu câteva modele de dezvoltare a creativită-
ții pe baza elementelor textului biblic;

• veți avea posibilitatea să aplicați câteva metode de învățare creativă 
adaptate la speci� cul disciplinei religie.

III. Cuvinte-cheie
creativitate, paradigmă, crezul apostolic, brainstorming-ul hristic, formă artistică

P5

U2 S3

T3
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Capacitatea creatoare a elevilor poate �  stimulată și, implicit, dezvoltată la orele de religie, 
deoarece deprinderea de a gândi creativ îi va ajuta pe elevi ca, în timp, să-și asume dinamic 
principiile creștine. Un copil care este obișnuit să folosească în mod creativ informațiile 
dobândite pentru a obține o soluție adecvată la diferitele probleme cu care se confruntă, va 
putea face față cu mai multă ușurință încercărilor de natură spirituală. Creativitatea îl ajută 

pe elev să-și asume, într-un dinamism ce este chiar recomandat în Biserică, paradigmele umane și atitudinale 
din Scriptură. Prin contrast, copilul care învață și aplică în mod mecanic cunoștințele dobândite, nu va putea 
face față situațiilor complexe care nu corespund exact modelului familiar lui. Cu alte cuvinte, acesta va aplica 
rigid modelele învățate fără să înțeleagă că acestea sunt doar repere, nu șabloane comportamentale. În schimb, 
elevul care este deprins să � e creativ va ține cont de paradigmele biblice (adică nu le va aplica mecanic), va �  spon-
tan, ingenios și va găsi calea cea mai potrivită pentru a soluționa orice tip de problemă cu care se va confrunta. 
 În acest sens, este bine ca profesorul de religie să faciliteze dezvoltarea creativității prin conceperea 
unor modele de predare care valori� că metode pedagogice actuale (de exemplu: brainstorming, metoda 6-3-5, 
mima) într-o manieră adaptată speci� cului disciplinei pe care o predă.

 Dumnezeu i-a oferit omului capacitatea de a se manifesta creativ încă din primele zile ale vieții lui, 
atunci când i-a adus înainte toate animalele și i-a cerut să le pună un nume potrivit. Se pare că Dumnezeu 
era curios să vadă în ce măsură Adam își va pune în valoare capacitatea sa creativă, de vreme ce Scriptura 
ne spune că Domnul a dorit să vadă cum le va numi (Fac 2,19). Acest eveniment era menit să-i con� rme lui 
Adam și statutul său de rege al creației. Prin urmare, orice demers creativ are un rol bine de� nit în conturarea 
personalității � ecărui om. În condițiile în care elevilor li se va oferi oportunitatea să se manifeste creativ la ora 
de religie, prin intermediul unor exerciții dezvoltate pe baza textului biblic, aceștia își vor dezvolta abilitățile 
ce sunt necesare în vederea creșterii lor în viața în Hristos. Acest proces al devenirii este unic, propriu � ecărei 
persoane, și el poate �  sprijinit de un proces de predare pozitiv-creativă a religiei.

 Pentru a dezvolta capacitatea creativă a elevului, este important ca profesorul de religie să aibă în vedere 
următoarele elemente determinante ale creativității: 

• nivelul de inteligență al elevilor;
• � uența gândirii acestora;
• capacitatea lor de observare;
• nivelul de receptivitate față de chestiunile ce au un grad de di� cultate mai ridicat;
• imaginația;
• originalitatea;
• perseverența în rezolvarea problemelor;
• nonconformismul în idei. 

5’

Primii pași

1. Ce este un model de dezvoltare a creativităţii 
pe baza elementelor textului biblic?

2. Care sunt criteriile de concepere 
ale unui astfel de model de predare?

       De� niție
Modelul de dezvoltare a creativităţii este un exercițiu (sau o succesiune de exerciții) 
care are ca obiectiv stimularea capacitatea creative a elevului prin intermediul adaptă-
rii unor metode didactice cunoscute la speci� cul disciplinei religie, cu valori� carea 
unor elemente scripturistice.

5’

Teorie

3’

Teorie



219

A. Brainstorming-ul hristic 
Una dintre metodele cele mai e� ciente de stimulare a creativității este brainstorming-ul. 
Deși a fost brevetat ca tehnică generatoare de idei în anul 1941 de către Alex Osborn, un 
director de publicitate, brainstorming-ul a fost folosit pentru prima dată în textul sfânt 
de către Însuși Mântuitorul. Acesta i-a întrebat pe Apostoli cine spun oamenii că este El, 

Fiul Omului? După ce Apostolii au făcut în prealabil un brainstorming (pe grupe sau în perechi…), I-au oferit 
mai multe răspunsuri Domnului. În fața acestei situații, Mântuitorul Iisus Hristos a deschis o nouă sesiune 
de brainstorming, adresându-le lor aceeași întrebare. După ce a primit răspunsul așteptat, Mântuitorul l-a 
felicitat pe Petru și i-a spus că în cea de-a doua sedință de brainstorming a lucrat și Dumnezeu! Apoi Domnul 
a formulat o concluzie și le-a cerut Apostolilor să nu dezvăluie nimănui, pentru moment, rezultatul validat al 
brainstorming-ului.

 S-a constatat, de-a lungul timpului, că elevii sunt mult mai receptivi și mai activi în exercițiile de dez-
voltare a creativității, dacă le este stimulată capacitatea artistică. Fie că sunt invitați să reprezinte gra� c o temă 
scripturistică, � e că li se cere să folosească anumite culori în funcție de sentimentele inspirate de un anumit 
subiect biblic, � e că li se oferă posibilitatea să mimeze ceva sau să își însușească caracteristicile unui personaj 
scripturistic într-un joc de rol, ei manifestă un interes vădit pentru astfel de activități. Se pare că această atitu-
dine este determinată în mare măsură de sensibilitatea lor artistică, ce le stimulează creativitatea.

3. Modele de dezvoltare 
a creativităţii

8’

Teorie

„Creativitatea este o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii, 
care, sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi, pro-
duce ceva nou, original, de valoare şi e� cienţă ştiinţi� că şi social-utilă, ca rezultat al in� uenţelor 

şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi – a posibilităţilor şi calităţilor persoanei şi a condiţiilor 
ambientale ale mediului socio-cultural.”
(Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, 12)

Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că 
sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul 
dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti 

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, � ul lui 
Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. […] 

Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. (Mt 16,13-20)

 Prin intermediul acestui procedeu didactic, copiii sunt solicitați să își exprime liber opiniile față de un 
subiect/temă fără a avea rețineri. Nimeni nu-i va critica! Opiniile lor vor �  scrise pe o listă care va �  ulterior 
analizată în vederea formulării unei concluzii a temei propuse. În condițiile în care brainstorming-ul va �  re-
alizat în prima fază pe grupe, creativitatea elevilor va �  in� uențată și de ideile colegilor lor. Nu se știe niciodată 
cât de bine poate să � e dezvoltată o idee de către o altă persoană. O mică scânteie poate determina dezvoltarea 
unei idei într-o perspectivă cu totul diferită față de cea lansată inițial și care să � e mult mai valoroasă. 

„Nu este practic o metodă didactică, ci o metodă de stimu-
lare a creativităţii ce se poate insinua în discuţii, dezbateri 
şi – în general – atunci cînd se urmăreşte formarea la elevi 

a unor calităţi imaginative, creative şi chiar trăsături de 
personalitate (spontaneitate, toleranţă).”

(Cucoș, Educația religioasă, 123)
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 La ora de religie, brainstorming-ul permite elevilor să-și expună opiniile și pozițiile lor față de subiectul 
propus spre discuție fără a se simți încorsetați de prea multe reguli. În cadrul unui astfel de exercițiu, ei pot să-și 
veri� ce concepțiile și trăirile personale pe care, în mod normal, nu le-ar expune cu ușurință. Chiar dacă există 
riscul de a �  luat în derâdere sau de a �  ironizat de către colegi, speci� citatea exercițiului îi permite elevului să 
nu se simtă atât de vulnerabil, de vreme ce profesorul îi permite să se exprime liber. Astfel, ar �  indicat ca pro-
fesorul să aibă în atenție următoarele aspecte în cadrul unei activități de brainstorming: 

• să excludă enunțurile contrare învățăturii de credință;
• să elimine eventualele confuzii și incertitudini apărute;
•  să formuleze o concluzie care să justi� ce e� ciența exercițiului.

Exemplu de răspunsuri ale elevilor pentru cerința 1:

Răspunsurile elevilor pentru cerința 2: (Aici intervine brainstorming-ul propriu-zis)
Concluzia profesorului:

  Temă de re� ecție 

Având în vedere riscurile pe care le presupune această metodă, 
considerați că este potrivit să � e folosită la ora de religie?

Model

Luând în considerare speci� citatea brainstorming-ului folosit de Mântuitorul Hristos, se reco-
mandă ca profesorul să utilizeze acest exercițiu după ce elevii sunt familiarizați cu câteva opinii1 
(ce pot aparține aghiogra� lor, S� nților Părinți, bibliștilor/teologilor sau altor persoane) privi-
toare la tema abordată în cadrul exercițiului. După expunerea acestora într-o formă rezumativă 
(aici avem recapitulare și un feedback privitor la receptarea cunoștințelor), profesorul le va cere 
elevilor să-și exprime opinia. După decantarea răspunsurilor, profesorul va interveni pentru 
formularea concluziei.

1 Se pot utiliza la clasă � șe cu texte aparținând diferitor categorii, pe tema propusă în exercițiu, din care elevii să poată extrage 
informația necesară.  
2 Cele trei categorii (Aghiogra� i, S� nții Părinți, bibliști/teologi) sunt recomandate, însă nu sunt obligatorii. Acestea pot �  înlocuite 
și cu alte categorii. Este necesar ca elevii să expună poziții care nu le aparțin.

1. Ce afirmă unii despre puterea lui Samson?
2. Dar voi ce credeți despre el?

Aghiogra� i Autorul cărții Judecători spune că…
Sf. Ap. Pavel amintește de Samson și zice…

S� nții Părinți Sf. Ioan Gură de Aur zice…
Ava Pahomie a� rmă că…

Bibliști/teologii2 Părintele X susține că…

Alte persoane Profesorul de sport ne-a zis că…
Părintele de la biserică a a� rmat că…
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Concluzie: Prin acest exercițiu, profesorul veri� că măsura în care elevii cunosc opiniile unor auto-
rități în domeniu (� rește, din cele predate în cadrul altor lecții sau prezentate pe � șe înainte de începerea 
exercițiului) și le oferă acestora posibilitatea de a-și expune opinia personală față de un eveniment sau per-
sonaj biblic. Acest tip de exercițiu le dezvoltă creativitatea și le oferă, cel puțin temporar, statutul privilegiat 
de interpreți ai S� ntei Scripturi. 

 Această manieră de lucru poate să � e adaptată și utilizată la ora de religie pentru a dezvolta creativi-
tatea elevilor în special atunci când aceștia au de elaborat un răspuns complex privitor la un anumit subiect 
sau temă care solicită cunoștințele mai multor persoane și, implicit, munca de grup.

Pasul 1
Cerința: Ce spun unii cu privire la sfârșitul lumii?
Grupele vor expune printr-un reprezentant opiniile altor persoane privitoare la subiectul 
indicat.
Pasul 2 
Cerința: Dar voi ce credeți, când va veni sfârșitul lumii?
Participanții la program își vor expune frontal pozițiile.
Pasul 3
Formatorul va alcătui un răspuns care va rezuma principalele opinii. 

30’

Practică

B. Crezul apostolic sau metoda 12-1-24 
Tradiția eclesială consemnează (prin teologul apusean Ru� n) faptul că, înainte de a se 
răspândi în lume pentru a propovădui noua credință, Apostolii Domnului s-au adunat 
și au alcătuit un simbol de credință pe care și l-au însușit cu toții. Textul acestui crez este 
scurt și focalizat pe învățăturile fundamentale care stau la temelia creștinismului. Ceea ce 

ne atrage nouă atenția este faptul că, la redactarea acestui text-mărturie, au contribuit toți Apostolii. Fiecare 
dintre ucenicii Mântuitorului și-a adus aportul � e completând a� rmațiile formulate anterior lui, � e expunând 
un alt adevăr de credință. 

5’

Teorie

Crezul apostolic
1. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și pământului. 
2. Și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru,
3. Care S-a zămislit de la Duhul Sfânt, S-a născut din Maria Fecioara,
4. a pătimit sub Ponţiu Pilat, S-a răstignit, a murit și S-a îngropat: S-a coborât în iad,
5. a treia zi a înviat din morţi, 
6. S-a suit la ceruri,
7. șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
8. de unde are să vie să judece pe vii și pe morţi. 
9. Cred în Duhul Sfânt,
10. Sfânta Biserică catolică: împărtășirea s� nţilor,
11. iertarea pacatelor,
12. învierea morţilor și în viaţa veșnică. Amin.
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Model

Acest exercițiu de dezvoltare a creativității valori� că și adaptează Metoda 6-3-5 (6 persoane – 3 
elemente – 5 minute) la maniera în care S� nții Apostoli au alcătuit primul simbol de credință. 
Profesorul împarte elevii în grupe de câte 12 apostolași sau apostolei (depinde de el cum dorește 
să-i numească!) Profesorul le poate cere copiilor să-și aleagă � ecare numele unui apostol și le 
propune o sarcină de lucru (alcătuirea unui desen tematic este chiar indicată pentru elevii din 

gimnaziu!). Fiecare discipol își va aduce aportul personal la îndeplinirea sarcinii completând a� rmația unui alt 
ucenic sau dezvoltând o nouă idee. Unul dintre elevi își va asuma rolul de corifeu (primul între cei egali) și va 
expune într-o formă logică răspunsul � nal, consemnând contribuția � ecăruia la realizarea exercițiului (în acest 
fel se va evita și chiulul social care poate apărea în munca de grup). Este necesar ca rezultatul exercițiului să 
� e complex și unitar, � indcă nu degeaba li s-a dat elevilor demnitate și responsabilitate apostolică! Timpul de 
lucru estimat ca � ind necesar pentru exercițiu este de 24 de minute. 

 Notă: 
 1. În situația în care nu sunt su� cienți elevi pentru a alcătui o grupă sau pentru a o completa pe a doua, 
profesorul îi va împărți în mod egal pe elevi în grupe. Chiar dacă vor �  numai 10 apostoli, Duhul Sfânt va lucra 
și prin ei! În aceste condiții, timpul de lucru va �  adaptat la numărul elevilor. Dacă sunt 10 elevi, atunci vor avea 
20 de minute și implicit un lucru de completat.
 2. Nota bene! Exercițiul se poate aplica și la școlile unde învață și fete, nu doar în seminariile teologice 
unde sunt doar băieți. În aceste condiții, va �  necesar ca profesorul să le considere pe fete a �  întocmai cu apos-
toli, după cum spune și calendarul… Dacă i se pare prea mult, nu ne privește… ce am scris, am scris! Dacă Pilat 
a avut curajul să a� rme așa ceva…, avem și noi! 

30’

Practică

Exercițiu pe grupe
Folosind metoda Crezul apostolic, expuneți sistematic învățătura despre judecata � nală în-
tr-o manieră pozitiv-creativă.

Reprezentați artistic un eveniment scripturistic (ex. cele șase zile ale creației, Adam și Eva 
în Eden, Nașterea Domnului, Iisus cu copiii, parabola semănătorului). 



223

Model

Profesorul își va asuma în cadrul acestui exercițiu rolul îngerului. Acesta va avea o discuție parti-
culară cu elevii care vor mima și le va oferi indicațiile necesare pentru ca aceștia să poată oferi co-
legilor su� ciente indicii privitoare la personajul sau evenimentul la care fac referire. După ce ele-
vii își vor expune opiniile privitoare la personajul/evenimentul care este descris prin mimă timp 
de un minut, profesorul le va spune acestora despre cine/ce anume este vorba. În condițiile în care 

elevii nu dau crezare spuselor profesorului care își va însuși și rolul Elisabetei, ei pot solicita micului Zaharia 
să scrie pe hârtie numele personajului mimat. După ce va scrie pe hârtie numele personajului sau evenimentul 
mimat, limba lui Zaharia se va dezlega și va putea oferi explicații privitoare la semnele pe care le-a făcut.

C. Mima preotului Zaharia (4’) 
Folosirea exercițiilor de mimă la clasă creează bunădispoziție în rândul elevilor. Elevii se 
amuză copios atunci când își văd colegii imitând anumite personaje sau când încearcă să 
transmită informații folosindu-se doar de elemente nonverbale. Ca atare, acest tip de comu-
nicare solicită vizibil creativitatea elevilor. Aceștia sunt nevoiți să improvizeze, să se foloseas-

că de elementele pe care le au la îndemână, să țină cont de informațiile pe care le au în comun cu colegii lor. 
 În Sfânta Scriptură ni se semnalează faptul că Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a fost nevoit o 
perioadă de timp (vreo nouă luni…) să � e mim și să comunice cu semenii săi doar prin semne. Această situație 
s-a datorat arhanghelului Gavriil care, după ce i-a adus vestea că Elisabeta, femeia sa, îi va zămisli la bătrânețe 
� ul mult așteptat, i-a mai zis vreo două de i-a stat graiul (muțenia temporară avea să � e semnul cerut de preotul 
Zaharia). Nu știm exact ce semne a făcut el poporului care aștepta nerăbdător afară ieșirea sa din templu, însă 
putem constata că era un mim bun. Mulțimea a priceput de îndată, din semnele pe care le făcea cu mâinile, că 
acesta a fost martorul unei anghelofanii. 

4’

Teorie

„Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia 
mea înaintată în zilele ei. Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui 

Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. 
Şi iată vei �  mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor �  acestea, pentru că n-ai crezut 

în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că 
întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească. 

Şi ei au înţeles că a văzut vedenie în templu; şi el le făcea semne şi a rămas mut.” (Lc 1,18-22)

Descrieți un personaj/eveniment biblic cu ajutorul mimei și elementelor nonverbale timp de un 
minut, în așa fel încât, la sfârșit, colegii să identi� ce cu ușurință despre cine/ce anume este vorba.

30’

Practică

Exercițiu individual
Fiecărui participant la program i se va cere să își aleagă un personaj biblic pe care să-l pre-
zinte înaintea colegilor mimând. Timpul alocat pentru acțiunea de mimă este de un minut. 
Astfel că este necesar ca, în acest interval, � ecare să � e cât se poate de explicit în descrierea 
pe care o face pentru ca măcar unul dintre colegi să identi� ce personajul. Dacă participan-
ții doresc că aleagă evenimente scripturistice, o pot face. 

Punctul pe i
Se recomandă ca profesorul să ofere elevilor posibilitatea de a se manifesta creativ la ora de religie 
prin exerciții cât mai variate care să aibă ca sursă sau reper elemente din textul scripturistic. Acest 
fapt va determina ulterior dezvoltarea principiului dinamic de asumare a principiilor creștine. Cele 
trei modele reprezintă doar direcții prin care se promovează creativitatea elevilor. Însă nu sunt sin-
gurele… Stimulați-vă propria creativitate și vă asigurăm că veți putea crea modele mereu mai utile 

și atractive pentru elevi în această direcție.
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 Conceperea unor modele de predare 
experienţială/pozitiv-creativă a unor evenimente biblice  

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare experiențială/pozitiv-creativă a unui 
eveniment biblic? 
2. Care sunt criteriile de concepere a unui astfel de model de predare?
3. Modele de predare experiențială/pozitiv-creativă
 3.1. Consensul apostolic
 3.2. Arca lui Noe
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți �  familiarizați cu câteva modele de predare experiențială;
• veți avea posibilitatea să aplicați modelele prezentate;
• veți putea crea noi modele de predare similare.

III. Cuvinte-cheie
experiere, joc de rol, act dramatic, personaje biblice, asumare, creativitate

P5

U2 S4

T3
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De obicei, expunerea clasică a unor episoade scripturistice nu oferă elevilor posibilitatea 
de a se regăsi în conținutul prezentat, chiar dacă subiectul respectiv ar favoriza acest lucru. 
În astfel de condiții, copiii se vor raporta, majoritar, la textul biblic ca la ceva exterior lor 
și, ca atare, nu vor asimila mesajul episodului prezentat decât în linii mari. Dacă, însă, ele-
vilor li se va oferi oportunitatea de a participa activ la povestire, expunând ei înșiși (� rește, 

cu ajutorul și sub coordonarea profesorului) desfășurarea evenimentelor, raportarea lor la episodul respectiv 
se va schimba radical. Elevii se vor simți atrași de subiect, se vor identi� ca cu anumite personaje și vor înțelege 
mult mai bine episodul biblic. Trăind evenimentul biblic astfel studiat din perspectiva unuia dintre personajele 
implicate, aceștia vor reține într-o proporție mult mai mare conținutul episodului respectiv. 
 Pentru a facilita implicarea activă a copiilor în narațiunile scripturistice, pot �  concepute diferite mo-
dele de predare experiențială/pozitiv-creativă a textului biblic, care să valori� ce metode moderne cunoscute 
(jocul de rol, metoda pălăriilor gânditoare, dramatizarea), într-o abordare speci� că disciplinei religie.

 Învățarea prin experiere este unul din cele mai e� ciente moduri de abordare a conținuturilor teoretice 
expuse la religie. Fără valori� carea practică a acestor noțiuni, obiectivele disciplinei riscă să rămână neînde-
plinite. Ca atare, este necesar ca profesorul de religie să-și e� cientizeze maniera prin care sugerează aplicarea 
principiilor creștine, promovând predarea experiențială. Acest tip de abordare a conținuturilor poate �  aplicat 
cu succes în lecțiile unde sunt prezentate evenimente scripturistice de maximă importanță în istoria mân-
tuirii. Astfel, valori� carea elementelor ce alcătuiesc istoria mântuirii îi va poziționa pe elevi într-un spațiu 
paradigmatic care va înlesni demersul lor de asumare și aplicare a noțiunilor teoretice. Așadar, este important 
ca profesorul de religie să implice elevii în actul educațional, creând modele de predare experiențială într-o 
perspectivă pozitiv-creativă.

 Pentru a oferi elevilor posibilitatea de a asimila și de a asuma mesajul scripturistic 
într-o manieră subiectivă, în alcătuirea modelului de predare experiențială se va ține cont de: 
 • Implicarea creativității cadrului didactic și a elevilor. Creativitatea elevului 
depinde într-o măsură semni� cativă de însușirile și de înclinațiile creative ale profesorului. 
În condițiile în care acesta va �  creativ în alcătuirea exercițiilor și a sarcinilor de lucru, ele-
vii vor �  stimulați să-și dezvolte latura creativă, chiar dacă nu excelează în această privință.

5’

Primii pași

1. Ce este un model de predare experienţială/
pozitiv-creativă a unui eveniment  biblic? 

2. Care sunt criteriile de concepere 
a unui astfel de model de predare?

       De� niție
Modelul de predare experiențială/pozitiv-creativă este un exercițiu (sau o succesiune 
de exerciții) care are ca obiectiv predarea unui eveniment biblic într-o manieră care 
să presupună implicarea directă, nemijlocită și cu caracter creativ a elevului în des-
fășurarea evenimentului respectiv.

3’

Teorie

5’

Teorie

 • Facilitarea experierii unor aspecte din cadrul episodului biblic abordat. În general textele scriptu-
ristice sunt menite experierii. Ca atare, profesorului în revine doar sarcina de a indica zonele sau nuanțele din 
text care, în urma experierii, pot �  valorizate mai mult în procesul de devenire a elevilor. 
• Îngăduirea interpretării creative a anumitor elemente din conținutul unui eveniment biblic. Elevii au 
nevoie de libertate de exprimare și prin urmare se recomandă profesorilor să răspundă a� rmativ la această 
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3.1. Consensul apostolic
Exercițiul își propune să le ofere elevilor posibilitatea de a se identi� ca, în contextul unei 
dezbateri, cu unul dintre Apostolii Mântuitorului. Aceștia își vor însuși caracteristica do-
minantă a unuia din Discipolii Domnului și își vor expune opinia față de un anumit eve-
niment sau de o problematică, în consonanță cu însușirile personajului ales. Acest fapt va 

3. Modele de predare 
experienţială/pozitiv-creativă

10’

Teorie

necesitate. Chiar dacă în demersul lor creativ elevii vor schimba anumite elemente din narațiunea biblică, in-
terpretarea lor nu va leza integritatea textului. Este important să li se ofere copiilor posibilitatea de trece prin 
� ltrul experienței lor fapte scripturistice.

• Relevanța moral/spirituală a exercițiului. Este necesar ca orice model de predare experiențială să 
aibă o � nalitate pozitiv-formativă. În condițiile în care exercițiul va avea un efect bene� c asupra elevilor, putem 
considera că obiectivul predării experiențiale a fost îndeplinit, iar relevanța lui pentru viața spirituală este vizibilă.

determina, pe lângă dezvoltarea caracteristicii lor creative, asumarea unui statut extrem de important. Perso-
najele cu care se vor identi� ca nu sunt niște oameni obișnuiți, ci sunt aceia prin care Dumnezeu a reorientat 
omenirea pe axa veșniciei. În condițiile în care elevilor li se va oferi posibilitatea de a-și alege Apostolul (fapt 
pe care îl recomandăm), aceștia vor �  nevoiți să-și asume și responsabilitatea lui.
 Apostolii și caracteristicile pe care le avem în vedere sunt:

– echilibrat și ferm (limbajul și exprimarea lui sunt elevate). Elevul care își va asuma rolul acestuia va �  
coordonatorul dezbaterii. El va formula, în consens cu ceilalți, poziția � nală față de problematica avută 
în vedere (conform Galateni 2: Pavel și-a dovedit echilibrul, fermitatea și discernământul în problema 
privitoare la necesitatea tăierii împrejur a noilor creștini).

Pavel

– impulsiv. Elevul care își va asuma rolul acestuia va acționa cu impulsivitate chiar dacă poziția sa nu este 
în duhul creștin (conform Luca 9, 52-56: Iacob și fratele său au cerut Domnului să pedepsească cu foc 
din cer pe samarinenii care nu le-au oferit găzduire. Domnul i-a certat pentru atitudinea lor nepotrivită).  

Iacob

– oscilant. Elevul care își va asuma rolul acestuia va oscila între mai multe opinii chiar dacă, înainte de a 
opta pentru altă poziție, acesta o va susține pe cea precedentă cu fermitate (conform Matei 26, 33-35.75: 
În preajma Pătimirilor Domnului, Petru s-a jurat că nu se va lepăda de Domnul, iar apoi s-a jurat de trei 
ori că nu-L cunoaște).

Petru

– precaut. Elevul care își va asuma rolul acestuia va solicita dovezi concludente înainte de a-și expune 
poziția (conform Ioan 20,24-25: Toma a privit cu precauție și cu un ușor scepticism mărturia Apostoli-
lor privitoare la Înviere și, ca atare, a cerut dovezi). 

Toma

– profund. Elevul care își va asuma rolul acestuia va urmări întotdeauna o perspectivă spirituală, care nu 
poate �  observată la prima vedere (din perspectivele pe care le propune în cadrul Evangheliei sale, reiese 
că Ioan era un om cu o gândire adâncă și duhovnicească).

Ioan
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– corect. Elevul care își va asuma rolul acestuia își va expune opinia cu sinceritate în conformitate cu prin-
cipiile morale (conform Ioan 1,47: Bartolomeu/Natanael era israelitul în care Domnul nu a găsit vicleșug). 

Bartolomeu

– pragmatic. Elevul care își va asuma rolul acestuia va avea un rol evident în formularea soluției. Spiritul 
său practic va oferi aplicabilitate concluziei (Matei și-a scris Evanghelia pentru evrei, folosind textele 
vechitestamentare pentru a-i convinge de veridicitatea statutului Mântuitorului).

Matei

– interogator. Elevul care își va asuma rolul acestuia va direcționa dezbaterea în vederea obținerii 
unor răspunsuri pe măsura așteptărilor (conform Ioan 37, 41: Andrei a dorit să a� e cine era Hristos 
și, întrebând, a a� at.)

Andrei

  Temă de re� ecție 
Când părintele Sofronie Saharov a cerut în Parlamentul Angliei o proprietate pentru a întemeia 
o mănăstire, demnitarii respectivi l-au întrebat ce are de cîștigat Regatul Unit în urma acesteia? 
Drept răspuns, părintele le-a adresat următoarea întrebare: “Dacă acum ar veni toți Apostolii 

Domnului pentru a propovădui credința, pe care dintre ei l-ați prefera?” Și, ca să îi ajute să 
identi� ce răspunsul, le-a zis: pe Iuda, deoarece el avea punga!!!

Model

Profesorul prezintă elevilor caracteristicile celor opt apostoli prezentați și le va cere acestora să 
își aleagă personajul pe care îl simt că li se potrivește cel mai mult. Apoi îi oferă elevului Pavel, 
câteva informații suplimentare privitoare la coordonarea dezbaterii și la expunerea poziției 
� nale sau a soluției. Este necesar ca, la sfârșit, toți cei opt apostoli să ajungă la un consens.

Asumând însușirea apostolului pe care l-ați ales, expuneți-vă opinia față de atitudinea 
îngăduitoare a părintelui din Parabola � ului risipitor, atât față de � ul cel mic, cât și față de 
cel mare. În urma dezbaterii, formulați o opinie/poziție unitară.

Apostolul Opinia
Petru
Iacob
Ioan

Andrei
Toma 
Matei

Bartolomeu
Pavel
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Concluzii: În cazul în care elevii nu ajung la consens, profesorul va scoate în evidență faptul că aposto-
lii, deși au avut uneori opinii contrare, la sfârșit au ajuns la un numitor comun. Ca atare, elevilor li se va sugera 
să se străduiască să ajungă la nivelul personajelor al căror rol l-au asumat. 
 Ascultați în, fragmentul 1, un model de dezbatere a Apostolilor în episodul potolirii furtunii pe mare 
pentru a vedea în ce direcție puteți dirija realizarea sarcinii de lucru de către elevi.

 a. Adaptarea și dezvoltarea conceptului de fabulă la speci� cul textului biblic. Primul procedeu este 
complex și solicită mult creativitatea elevului. Acesta va �  invitat să identi� ce animalele care corespund carac-
teristicilor persoanelor pe care le vor înlocui și să dezvolte în așa fel � rul narațiunii încât morala/concluzia să 
poată �  intuită cu ușurință. Pentru a simpli� ca înțelegerea modului de funcționare a exercițiului, vom expune 
principalele caracteristici ale fabulei.

FABULA
• este o povestire � ctivă în care autorul încearcă să corijeze deprinderi și mentalități indezirabile;
• este constituită din două secțiuni: narațiunea alegorică și morala/ concluzia;
• autorul își exprimă indirect sentimentele și poziția față de o anumită persoană sau situație prin intermediul 
acțiunii și al personajelor;
• personajele fac parte cu precădere din regnul animal și vegetal;
• personajele sunt alese de autor în funcție de trăsătura de caracter principală a acestora (ex. iepurele – teama; 
vulpea – șiretenia).

50’

Practică

a. Exercițiu individual (20’)
Concepeți un alt model de predare experiențială/pozitiv-creativă a unui eveniment biblic, 
folosindu-vă de ideea asumării rolului unor personaje la fel de bine de� nite în textul biblic 
precum Apostolii Domnului. 

b. Exercițiu pe grupe (30’)
Asumându-vă caracteristica dominantă a unuia dintre apostolii menționați, dezbateți următoarea situație: 
Scriptura a� rmă că Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu spre sfârșitul vieții (3 Rg 11). Credeți că merită să 
� e pictat pe iconostasul bisericilor?

3.2. Arca lui Noe 
Copiii îndrăgesc mult animalele și, prin urmare, orice exercițiu în care acestea au un anu-
mit rol le trezește interesul. Astfel că, pentru a-i implica pe elevi în mod creativ într-un 
demers ce presupune prezentarea sau analiza unui eveniment biblic, este indicat să le ofe-
rim acestora posibilitatea de a relata episodul respectiv „prin ochii” animalelor. Acest fapt 

 La prima vedere, ar părea nepotrivit să li se ceară elevilor să descrie la ora de religie un eveniment 
scripturistic înlocuind oameni cu animale. Însă considerăm că exercițiul nu este un act de impietate de vreme 
ce Însuși Mântuitorul este comparat cu un Miel (cf. Is 53, 7; In 1,29). Chiar Iisus Hristos folosește o astfel de 
comparație când își aseamănă grija pe care o avea față de ierusalimiteni cu cea pe care o are cloșca pentru puii 
ei (Mt 23,37). De asemenea, în cântările Bisericii, Mântuitorul este asemănat cu un leu: „Deșteptat-ai, după ce 
ai adormit, pe cei morţi din veac, răcnind împărătește ca un leu din Iuda.”  (cântarea a 9-a Canonul Paștilor). 
Să nu uităm și faptul că, atunci când Mântuitorul a vrut să sublinieze șiretenia lui Irod, l-a comparat pe acesta 
cu o vulpe (Lc 13,32). Astfel că, în condițiile în care se folosesc simbolurile potrivite pentru personajele scrip-
turistice, exercițiul este, putem spune, canonic!… A propos, Mântuitorul se compară și cu șarpele de aramă 
ridicat de Moise pe un stâlp în pustie (In 3,14)!

7’

Teorie
se poate realiza prin cel puțin două modalități:

a. prin adaptarea și dezvoltarea conceptului de fabulă la speci� cul textului biblic
b. prin relatarea directă a evenimentului din perspectiva unui animal care a participat la întâmplarea 
în cauză.
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Model

Profesorul prezintă elevilor caracteristicile exercițiului, subliniind importanța alegerii perso-
najelor pe principiul corespendenței caracterelor. Apoi le sugerează să � e creativi și să dezvolte 
evenimentul ținând cont de caracteristicile animalelor alese. Modi� carea anumitor aspecte din 
cadrul narațiunii biblice este inerentă. Pentru a evita eventualele exagerări nedorite, se reco-

mandă o atenție sporită în alegerea evenimentelor supuse fabulării. Este indicat ca profesorul să citească ele-
vilor textul scripturistic sau să-l rezume, în cazul în care este mai extins.

Prezentați lupta dintre David și Goliat, înlocuind personajele cu două animale care core-
spund caracteristicilor celor doi războinici. La final, expuneți opinia voastră față de acest 
eveniment sub forma unei maxime.

 Concluzii: Pe lângă creativitate, această manieră de abordare va solicita elevilor capacitatea de a ana-
liza în profunzime evenimentul. Copiii nu vor putea să formuleze o maximă privitoare la mesajul episodului 
respectiv, dacă nu vor înțelege esența confruntării celor doi eroi. Chiar și simpla alegere a animalelor care să 
corespundă personajelor respective necesită, din partea lor, o atenție sporită. 

 Ascultați, în fragmentul 2, un model de relatare a unui eveniment biblic din perspectiva unui animal 
care a participat la acesta, pentru a vedea în ce direcție puteți dirija realizarea sarcinii de lucru de către elevi. 

 b. Relatarea directă a evenimentului din perspectiva unui animal care a participat la întâmplarea în 
cauză. Cel de-al doilea procedeu îl va implica mult mai evident pe elev în evenimentul scripturistic supus ana-
lizei. Elevului i se va cere să privească anumite episoade prin ochii unor animale care apar în Sfânta Scriptură 
și care au participat la episodul care se lucrează la clasă. Suplimentar, acest exercițiu îi va oferi elevului multă 
libertate creatoare și îi va stârni cu siguranță interesul. 
 Ce ar avea de povestit măgărița lui Balaam? Ce ar �  gândit măgărușul care l-a dus pe Mântuitorul în 
Ierusalim? Cum au văzut animalele din Rai ce au făcut Adam și Eva la momentul căderii? Cum a reacționat leul 
când a înțeles că Samson este mai puternic decât el? Sunt doar câteva sarcini ce pot �  oferite elevilor spre lucru.

25’

Practică

15’

Practică

Exercițiu pe grupe 
Prezentați următoarele evenimente scripturistice (Iosif și frații săi, înfățișarea lui Moise la 
Faraon, profetul Iona în Ninive, regele Solomon și dialogul lui cu regina din Saba, Ioan 
Botezătorul și fariseii, Învierea Domnului), înlocuind personajele cu animalele care cores-
pund caracteristicilor lor. La � nal, expuneți morala � ecărui eveniment.

Exercițiu individual 
Tinând cont de speci� cul celui de-al doilea procedeu de predare experiențială (relatarea 
directă a evenimentului din perspectiva unui animal care a participat la întâmplarea respec-
tivă), alcătuiți un model de exercițiu pe care să-l puteți aplica la clasă.

Punctul pe i
Metodele de predare experiențială a evenimentelor biblice aduc un aport pozitiv la ora de religie. Copiii 
sunt stimulați să-și dezvolte creativitatea, să aplice practic cunoștințele și să asume personalitatea unui 
personaj biblic în cadrul unui joc de rol, fapt ce asigură relaționarea elevilor cu personajul respectiv și, 

implicit, apropierea de textul Scripturii. 



 Modelele biblice - 
arhetipuri umane cu rol în transmiterea valorilor

(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Avraam – credincios și ascultător față de Dumnezeu 
2. Solomon – iubitor de înțelepciune
3. Iov – răbdător în suferință
4. Maica Domnului și femeile mironosițe – modele de curaj, credință 
și evlavie
5. Sfântul Apostol Pavel – misionar creștin
6. Sfântul Apostol Toma – mărturisitor al Învierii și dumnezeirii 
Mântuitorului Hristos
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți valori� ca în predare modele biblice reprezentative pentru transmite-
rea valorilor morale;
• veți îndruma elevii în alegerea modelelor de viață;
• veți facilita conștientizarea din partea elevilor a importanței unor modele 
pozitive pentru devenirea lor spirituală.

III. Cuvinte-cheie
 model/arhetip, caracter moral-religios, virtuți, valori morale, devenire spirituală

P5

U3 S1

T3
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5’

Primii pași

Viața este un dar oferit de Dumnezeu pentru a ne putea bucura de întreaga Sa creație, dar, 
în același timp, este și un drum pe care mergem și la capătul căruia vom împlini scopul 
existenței noastre pe acest pământ. Ca orice drum, însă, şi acesta are nevoie de anumite 
indicatoare, pentru a nu ne abate de la calea corectă și pentru a nu ne rătăci. Dumnezeu 

a avut în vedere acest aspect și ne-a dăruit cel mai elocvent reper/model, care să ne ghideze și să ne orienteze 
cursul vieții, pe Însuși Fiul Său – Calea, Adevărul și Viața. Omul este o � ință perfectibilă, capabilă să învețe, 
dornică de a descoperi mereu lucruri noi, care să îi înfrumusețeze și să îi îmbogățească viața. Însă, dacă nu se 
bazează pe anumite valori sănătoase menite să contribuie la creșterea sa spirituală, aceste căutări ale omului 
pot deveni dăunătoare, atât pentru propria sa � ință, cât și pentru cei din jur. 
 Izvorul limpede și curat pentru extragerea valorilor pozitive, sănătoase, este Sfânta Scriptură, care 
abundă în modele și repere de viață echilibrată, trăită în credință: Avraam, Solomon, Iov, Fecioara Maria și 
femeile mironosițe, Pavel, Toma, și exemplele ar putea continua. Fiecare dintre noi se poate regăsi într-unul 
sau în mai multe din aceste modele și își poate impropria modul în care ele au reușit să facă față unor situații 
similare cu cele în care ne-am putea a� a și noi la un moment dat.

 Răspunsul lui Avraam la chemarea lui Dumnezeu
 Răspunsul imediat, instantaneu, al lui Avraam la chemarea lui Dumnezeu (Fac 12,1-3) scoate în evidență 
credința puternică pe care acesta o avea și urmarea întru totul a voinței divine. Renunțarea la sine, la locul 
său natal, renunțare care va merge până la jert� rea propriului copil (Fac 22), este o dovadă incontestabilă 
a faptului că Avraam, din multa sa credință (Fac 15,6) pune iubirea și ascultarea sa față de Dumnezeu mai 
presus de orice.

1. Avraam – 
credincios și ascultător faţă de Dumnezeu 

15’

Teorie

Avraam

Iov

Solomon

........etc.
Sfântul 
Apostol 
Toma

Sfântul 
Apostol
 Pavel

Fecioara Maria 
și femeile 

mironosițe
Iisus Hristos

„Şi i-a zis Domnul lui Avraam: ieşi din pământul tău, 
din neamul tău şi din casa tatălui tău şi mergi 

în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.” (Fac 12,1)
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 Pre� gurarea Modelului Hristos în viața lui Avraam
 Avraam Îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl Care, din dragoste față de oameni, L-a jert� t pe Însuși Fiul 
Său, simbolizat de Isaac (Fac 22). La fel cum Isaac a cărat în spate lemnele pentru jertfă (Fac 22,6), la fel Mân-
tuitorul Hristos Și-a purtat crucea răstignirii (In 19,17). Nici unul, nici Celălalt nu s-au împotrivit voinței di-
vine, diferența � ind aceea că, dacă Isaac nu a mai fost jer� t, Mântuitorul Hristos Și-a dus crucea până la capăt, 
plătind cu prețul vieții neascultarea dintru început a omului (Adam și Eva).

 Transpunerea modelului Avraam în viața noastră
 Ascultarea nu este doar o atitudine pasivă pe care o avem atunci când cineva vorbește, ci, mult mai 
important, este un act de inițiativă și implicare activă în a da curs unei solicitări, venită din partea celor din 
jur sau chiar din partea lui Dumnezeu. Tinerii, în special, caracterizați de teribilismul vârstei, pot vedea în 
ascultare un mod de a li se îngrădi libertatea. Însă lucrurile trebuie să le � e explicate astfel încât ei să înțeleagă 
că adevărata libertate o a� ăm doar în Hristos.

Model

Solicitați elevilor să dea cinci exemple de persoane de care ar trebui să asculte și să motiveze de 
ce ar trebui să asculte de acele persoane. La � nal, discutați cu ei răspunsurile formulate.

De cine trebuie să ascult? De ce trebuie să ascult?

Completați tabelul de mai jos:

Creați un exercițiu/joc (rebus, cuvinte încrucișate etc.) în care să utilizați termeni 
înrudiți cu tema ascultării și/sau din care să reiasă semni� cațiile acestei virtuți.35’

Practică



234

2. Solomon – 
iubitor de înţelepciune

15’

Teorie

„La Ghibeon, însă, S-a arătat Domnul lui Solomon noaptea în vis și a zis: Cere ce vrei 
să-ți dau! Și a zis Solomon: ...Dăruiește-i, dar, robului Tău minte pricepută, ca să asculte 

și să judece poporul Tău și să deosebească ce este bine și ce este rău; căci cine poate să 
povățuiască pe acest popor al Tău, care este nesfârșit de mare?” (3Rg 3,5.9) 

 Smerenia lui Solomon în relația sa cu Dumnezeu
 Solomon este un personaj biblic care se remarcă de departe prin smerenia sa în fața lui Dumnezeu, 
Căruia consideră potrivit să nu-I ceară altceva decât înțelepciune (3Rg 3,9). Înțelepciunea este cea dintâi dintre 
lucrările lui Dumnezeu, � ind folosită la crearea lumii și la stabilirea ordinii acesteia (Pilde 3,19). De această 
virtute crede Solomon că are nevoie pentru a conduce poporul ales, așa cum au făcut-o și înaintașii săi. Pentru 
modestia sa, Dumnezeu îl răsplătește pe Solomon nu doar cu înțelepciune, ci și cu mulțime de alte daruri spir-
ituale și materiale, care îl vor ajuta pe tot parcursul domniei sale.

 Templul lui Solomon - Casa lui Dumnezeu și pre� gurarea Bisericii
 În semn de mulțumire pentru darurile primite de la Dumnezeu, Solomon Îi ridică cel mai măreț templu 
(3Rg 6), pre� gurând prin acesta Biserica, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material. 
În interiorul acestui loc, � e că vorbim de Biserică, � e că ne referim la templul su� etului nostru, își găsește sălaș 
Însuși Dumnezeu, nu doar prin „Numele Său” și prin „Lege”, ci prin umanitatea asumată și îndumnezeită a 
Cuvântului Său, Mântuitorul Hristos. 

 Înțelepciunea – virtute de� nitorie în găsirea sensului vieții
 Înțelepciunea este o virtute care, odată dobândită, joacă un rol foarte important în ceea ce privește 
relația noastră cu Dumnezeu, cu ceilalți sau chiar cu noi înșine. Înțelepciunea nu este același lucru cu inteli-
gența, dar poate contribui la îmbogățirea intelectuală și spirituală a omului. Un om înțelept poate să discearnă 
cu luciditate lucrurile bune de cele rele și va alege întotdeauna săvârșirea acelor fapte care dau sens vieții.

Model

Utilizați acest material la clasă și discutați cu elevii pe marginea textului propus și a modului în 
care virtutea desprinsă din texte poate constitui un model pentru propriul comportament.

Lecturați textul de mai jos și observați dacă vreun aspect din cuprinsul lui ar putea �  preluat 
în comportamentul vostru:
„Atunci Dumnezeu a zis către Solomon: Pentru că tu ai avut la inimă asemenea lucru şi n-ai 
cerut bogăţie, averi şi slavă, nici sufletele neprietenilor tăi; n-ai cerut de asemenea nici zile 
multe, ci ai cerut înţelepciune şi ştiinţă, ca să judeci pe poporul Meu peste care te-am pus rege. 
De aceea ţi se dă înţelepciune şi ştiinţă, iar bogăţie, averi şi slavă îţi voi da atâta, câtă n-au 
mai avut regii cei dinainte de tine şi nici după tine nu vor mai avea”. (3Rg 3,11-12)

Realizați un material (� șă de lucru, planșă sau PowerPoint de cel puțin cinci slide-uri) 
care să cuprindă citate din Cartea înțelepciunii lui Solomon sau Pildele lui Solomon, pe 
o temă la alegere (înțelepciune, prietenie, dreptate, cinstirea părinților etc.). 

35’

Practică
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 Întâlnirea lui Iov cu Dumnezeu (prin suferință)
 Iov, om drept, cu credință și iubire față de Dumnezeu, ducea o viață liniștită și îmbelșugată alături de 
familia și slugile sale (Iov 1,1-3). La un moment dat, lucrurile iau o cu totul altă întorsătură, astfel încât, din 

omul bogat, liniștit și fericit, Iov ajunge să � e cel mai oropsit, pierzându-și 
averea, copiii și sănătatea (Iov 1,13-21). Surprinzătoare este atitudinea lui 
în fața acestei situații și, mai ales, modul în care reușește să-L întâlnească 
cu adevărat pe Dumnezeu (Iov 42,5-6). Deși nu înțelege motivul pentru 
care i s-au întâmplat toate aceste nenorociri, greu de suportat de către ori-
cine, Iov se lasă cu totul în voia Domnului. El a dat tot, şi tot El a luat, de 
aceea numele Lui trebuie mereu binecuvântat (Iov 1,21).

 Suferința lui Iov – pre� gurare a jertfei Mântuitorului Hristos 
 În durerea sa � zică și morală, Iov nu deznădăjduiește și manifestă un dor profund după comuniunea 
cu Dumnezeu. Acest dor reprezintă, simbolic, dorul întregii umanități după un Răscumpărător, care să pună 
capăt suferinței. În acest Răscumpărător, Iov își pune nădejdea învierii (Iov 19,25). Pentru a răspunde acestui 
dor-chemare, S-a întrupat Însuși Fiul lui Dumnezeu, asumându-și – din iubire și ascultare faţă de Tatăl –  în-
treaga suferință a umanității, până la moarte.

 Dreptate și iubire – două motive ale asumării suferinței
 Lumea în care trăim este măcinată de suferință spirituală și suferință � zică. Nu trebuie, însă, să con-
fundăm suferința cu durerea. Aceasta din urmă este o povară care se suportă, pe când suferința trebuie să 
ne-o asumăm. Durerea poate �  doar a trupului, pe când suferința atinge întotdeauna și su� etul. Dar nicio-
dată Dumnezeu, Care este și dreptate, dar și iubire, nu va îngădui să avem o suferinţă mai mare decât cea pe 
care o putem suporta, iar când ni se pare că suferim, să ne aducem aminte de Jertfa de pe Cruce a Fiului lui 
Dumnezeu, Care a suferit pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Model

Analizați cu elevii situația, dirijând discuția înspre sublinierea faptului că suferința sau neajun-
surile de orice fel nu trebuie înțelese în chip automat ca pedeapsă.

Lecturați textul și observați diferența de perspectivă a zidarului în cele două momente descrise:
Un zidar se coborî într-o fântână adâncă pentru a repara ceva.... Când ieși afară, se uită iarăși lung 
și scrutător la cer și zise cu mirare: „Ah, cu cât mai frumos am văzut cerul din adâncul fântânii. 
Era limpede și albastru și presărat cu stele strălucitoare. Acum, însă, nu le mai văd”. Așa și unora 
dintre noi: ne apar stelele făgăduinței dumnezeiești în adâncimea întunecoasă a suferinței, pe care 
nu le putem vedea în viața de toate zilele.

Propuneți alte două situații concrete pe care să le analizați cu elevii, pentru 
a-i conduce spre înțelegerea suferinței ca având o altă conotație decât aceea 
de pedeapsă. Explicați succint modul în care ați dirija discuția.

30’

Practică

3. Iov – 
răbdător în suferinţă

15’

Teorie

„Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi 
întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat: � e 

numele Domnului binecuvântat”. (Iov 1,21)
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4. Maica Domnului și femeile mironosiţe – 
modele de curaj, credinţă și evlavie

5. Sfântul Apostol Pavel – 
misionar creștin

15’

Teorie

15’

Teorie

„Și, intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. 
Binecuvântată ești tu între femei... Și, iată, vei lua în pântece și vei naște � u și 

vei chema numele lui Iisus.... Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. 
Fie mie după cuvântul tău!” (Lc 1,28;31;38)

„Dar, pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a 
învăluit deodată. Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de 
ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe 

Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și 
înspăimântat � ind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră 

în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.” (FAp 9,3-6)

 „Fie mie după cuvântul Tău, Doamne!”. Maica Domnului – Icoană a Bisericii
 Maica Domnului, noua Evă, este cea care răspunde pozitiv la chemarea lui Dumnezeu la mântuire (Lc 
1,38). Răspunsul ei este de� nitoriu pentru întruparea Mântuitorului Hristos, dar și pentru întreaga omenire, 
care își va găsi izbăvirea prin Fiul lui Dumnezeu.
 La fel ca Maica Domnului, Biserica întreagă trebuie să se smerească și să asculte de Cel Care îi este călăuzitor.

 „Chipul” modelator al Maicii Domnului și al femeilor mironosițe
 Atât Maica Domnului, cât și femeile mironosițe sunt exemple de curaj, credință și evlavie pentru toți 
oamenii, dar în special pentru femei. Dragostea necondiționată cu care ele I-au slujit și I-au urmat Mântuitorului 
Hristos o regăsim astăzi la mamele creștine, care își educă și își cresc copiii în spiritul credinței, la monahiile din 
schituri și mănăstiri care, pe lângă rugăciunile zilnice, se dedică și îngrijirii celor bolnavi din azile sau spitale și 
la toate femeile, care slujesc aproapelui cu dăruire și sacri� ciu. Blândețea, simplitatea, smerenia sunt daruri cu 
care se poate împodobi orice femeie creștină.

 Chemarea la credință pe drumul Damascului
 Chemarea lui Saul la credință nu a fost întâmplătoare (FAp 9). Saul era un om învățat, cu studii la cele 
mai bune școli ale vremii și, cu toate acestea, în fața lui Dumnezeu nu a putut decât să își recunoască neștiința. 
Această chemare la credință, însă, nu a fost una impusă, ci una liber consimțită. La fel ca mulți alți oameni, atât 
din Vechiul, cât și din Noul Testament, care au văzut minuni mult mai mari, dar s-au întors la ale lor, putea să 
facă și Saul. El, însă, a urmat chemării divine și și-a continuat drumul spre propria devenire spirituală.

Model

Vizionați împreună cu elevii un fragment de � lm (� e Pursuit of Happiness, Men of Honor, � e 
Guardian), după care organizați o dezbatere pe marginea ideilor desprinse și modul în care � e-
care poate să-și însușească anumite virtuți în propriul comportament.

Identi� cați/propuneți un alt fragment de � lm care să evidențieze importanța virtuților dove-
dite și de Maica Domnului și de femeile mironosițe (credință, curaj, devotament, sacri� ciu 
etc.) în conturarea unui pro� l moral religios puternic.

20’

Practică
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Model

Prezentați elevilor linia vieții unui model biblic, cerându-le să realizeze linia propriei lor vieți, 
marcând evenimentele mai importante, cu rol hotărâtor în formarea lor spirituală.

În relația cu Dumnezeu, cu ceilalți sau chiar cu noi înșine, avem momente de rătăcire 
spirituală, căutând o cale pe care să ne îndreptăm pașii vieții. Căderile nostre pot � , 
însă, tot atâtea ridicări, dacă vom lăsa Lumina să ne ia de pe su� et vălul orbirii și vom 
urma calea lui Hristos.

 Trimiterea în misiune și curajul mărturisirii 
 Sfântul Apostol Pavel este cel mai elocvent model de misionar al Bisericii 
creștine, care a avut cinstea de a �  chemat la apostolat în mod minunat, dar nemij-
locit, de Însuși Mântuitorul Hristos. Prin lucrarea sa misionară, dar și prin scrierile 
sale, Sfântul Apostol Pavel va rămâne pentru totdeauna în memoria vie a Bisericii, ca 
� ind cel mai important model de apărător și propovăduitor al adevărului evanghelic. 
Misiunea sa nu a fost deloc ușoară, după cum el însuși mărturisește:  „…în osteneli 
mai mult, în închisori mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte adeseori. De la iudei, de cinci ori am luat pa-
truzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori 
s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am petrecut în largul mării. În călătorii adeseori, în primejdii de la 
râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la păgâni; în primejdii în cetăți, 
în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații cei mincinoși; în osteneala și în trudă, în 
privegheri adeseori, în foame și în sete, în posturi de multe ori, în frig și în lipsă de haine” (2Cor 11,23-27).
 Asemenea Sfântului Apostol Pavel sunt toți ceilalți S� nți Apostoli, martirii și mărturisitorii Cuvân-
tului Evangheliei care s-au jert� t în misiunea lor, punând mai presus decât propria viață pe Cel dătător de 
Viață veșnică.

 Scopul misiunii: mărturisirea lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu – Cale, Adevăr și Viață
 Fiecare membru al Bisericii creștine este chemat la apostolat prin cuvânt și faptă, lucrând cu timp și 
fără timp. Piedicile pot �  multe și de multe feluri. Important este scopul la care ne raportăm și mijloacele cu 
care lucrăm. Viața însăși, în esența ei, ar trebui să � e o mărturisire continuă a lui Dumnezeu, indiferent de 
statutul, funcția sau profesia noastră.

Conform exemplului de mai jos, care ilustrează cele mai importante momente din viața Sfân-
tului Apostol Pavel, realizați linia propriei voastre vieți, indicând evenimentele cele mai impor-
tante, cu rol hotărâtor în formarea voastră spirituală.

Nașterea -
într-o familie de 

evrei din Tars

Primirea Botezului 
de la Anania

Prigonitor al 
creștinilor

Moarte 
martirică

Ucenic al învățatului 
Gamaliel

Propovăduitor al 
creștinismului

Întâlnirea cu 
Hristos pe drumul

Damascului-
convertirea

Alcătuiți linia vieții altor trei modele biblice pe care să le puteți valori� ca ulterior la clasă. 30’

Practică
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6. Sfântul Apostol Toma – 
mărturisitor al Învierii și dumnezeirii Mântuitorului Hristos

10’

Teorie

„Și a venit Iisus, ușile � ind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui 
Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea 
și nu �  necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul 
meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!” 

(In 20,26-29)

 „Cred, Doamne, ajută necredinței mele!” (Mc 9,24)
 Toma nu este apostolul necredincios, care se îndoiește de realitatea faptelor întâmplate în lipsa lui, ci 
este cel care con� rmă pentru el însuși, dar și pentru noi toți, adevărul Învierii și Dumnezeirii Mântuitorului 
Hristos (In 20,28). De altfel, urme de îndoială găsim la toți S� nții Apostoli, care au alergat la mormânt să vadă 
dacă este adevărat ceea ce le-au spus femeile mironosițe (Lc 24,12; cf. In. 20,3-9). Lipsa lui Toma de la prima 
arătare a Mântuitorului după Înviere (In 20,19-25), dar și de la înmormântarea Maicii Domnului, poate �  
văzută și în sens pozitiv, ca un mod prin care am putut a� a că într-adevăr Hristos a înviat, iar, în celălalt caz, 
faptul că Maica Domnului a fost luată cu trupul în cer.

 Îndrăzneala binecuvântată de Dumnezeu 
 În dorința lui de a-L vedea cu propriii ochi � zici pe Hristos Cel Înviat, Sfântul Apostol Toma a dat 
dovadă de îndrăzneală, dar nu de una obraznică, ci de o îndrăzneală aducătoare de roade bune. Uneori, în 
viață, suntem puși în diverse situații cu privire la un aspect sau altul, legate de credință. Oscilăm între „cred, 
ca să înțeleg” și „înțeleg, ca să cred”, dar, dacă ambele ipostaze ne conduc către Adevăr, atunci putem spune că 
suntem pe drumul cel bun.

a) Alcătuiți o comparație între cinci valori/virtuți pe care le transmit modelele biblice 
prezentate și cinci pseudovalori promovate astăzi. 
b) Explicați, în 100 de cuvinte, în ce măsură pot contribui acestea la creșterea/descreșterea 
spirituală a elevilor.

30’

Practică

Valori/virtuți transmise de modelele biblice Pseudovalori promovate astăzi

Cum poate contribui o viață activă din punct de vedere 
spiritual la dezvoltarea curajului moral al unei societăți?

  Temă de re� ecție 

Punctul pe i
„Urcușul spre Înviere” este posibil doar dacă ne raportăm la o scară de valori autentice, însușite și 
promovate în mod liber și conștient de � ecare, având ca exemplu numeroase modele biblice care 

s-au remarcat prin aceste valori și virtuți plăcute lui Dumnezeu.



 Anularea distanţei istorico-culturale faţă de personajele biblice – 
identifi carea punctelor de convergenţă cu prezentul. 

Studiu individual, teme de refl ecţie 
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Asumarea și înțelegerea textului sfânt ca soluție pentru anularea distan-
ței față de acesta
2. Cunoașterea contextului istorico-cultural în care au trăit personajele 
biblice
3. Identi� carea divergențelor și convergențelor dintre personajele biblice 
și oameni din epoci diferite
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți identi� ca ușor elementele care pot suscita interesul copiilor față de 
viața și faptele personajelor biblice;

• veți valori� ca în predare caracteristicile unor persoane din Vechiul și 
Noul Testament care sunt relevante pentru elevii de azi. 

III. Cuvinte-cheie
interpretare, asumare, cunoaștere, model, cultură, convergență, apropriere

P5

U3 S2

T3
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Atunci când copiilor le sunt expuse la clasă diverse noțiuni despre anumite personaje sau 
evenimente din Sfânta Scriptură, aceștia se pot întreba (și chiar se întreabă de multe ori!) 
ce relevanță au informațiile respective pentru ei? Cu ce îi ajută că li se vorbește despre niște 
pescari care au lăsat, oarecând, mrejele lor și au urmat chemării unui Învățător sau că li se 
narează diferite amănunte despre peregrinările unui popor nomad prin pustietăți vreme 

de 40 de ani? Aceste întrebări sunt întrucâtva legitime. Distanța istorico-culturală dintre ei și personajele din 
Sfânta Scriptură este condiderabil de mare și, implicit, poate determina astfel de abordări. 

 Ca atare, considerăm că este � resc ca, un copil care are obiceiuri și preocupări mult diferite de cele re-
latate în Biblie să nu vadă de la început utilitatea acestor noțiuni. Totuși, dacă elevii nu reușesc să identi� ce de 
la bun început puncte de convergență între ei și personajele biblice, aceasta nu înseamnă că ele nu există sau 
că ei nu pot �  ajutați să le găsească. Prin urmare, profesorului de religie îi revine responsabilitatea de a crea un 
demers explicativ prin care să anuleze această distanță istorico-culturală față de textul Scripturii. Pașii pe care 
este indicat să-i urmeze în cadrul acestei acțiuni sunt: 

a. cunoașterea personajelor biblice în toată complexitatea lor; 
b. identi� carea elementelor comune la personaje din mai multe epoci și, implicit, marcarea 
punctelor de convergență. 

 
 Comprimarea distanței dintre elevi și Sfânta Scriptură îi va poziționa pe aceștia pe o axă ce transcende 
istoria și îi va așeza în câmpul înveșnicirii, unde intervalul temporal și distanța își pierd relevanța.

Textul S� ntei Scripturi, în virtutea caracterului său revelat, nu a fost și nu va �  niciodată 
marcat de anacronism. El este contemporan nouă, indiferent dacă suntem dispuși să înțe-
legem sau nu acest lucru. Chiar dacă primele fragmente scripturistice au fost redactate cu 
mai bine de trei milenii în urmă, ele sunt la fel de actuale precum au fost atunci când mâna 
aghiografului le-a așternut în scris (sau… le-a săpat cu un condei de � er și de 

plumb, într-o stâncă?!? Iov 19,24). 
 Intervalul temporal care se interpune între noi și text dispare în clipa în care asumăm litera 
și duhul lui. În momentul în care cuvântul viu al Scripturii se seamănă în inima noastră și începe 
să aducă rod, el devine una cu noi sau, mai bine zis, ne determină mergerea noastră înspre viața 
veșnică ascunsă în Scripturi (cf. In 5,39). Când ne împropriem textul Scripturii astfel încât el să nu 
mai � e doar ceva exterior nouă, atunci distanța dintre noi și textul sfânt se micșorează până când 
nu mai vorbim nici măcar de apropiere, ci de identitate: nu mai trăim noi, ci Cuvântul este cel care 
trăiește în noi  (cf. Gal 2,20). 

5’

Primii pași

Distanța istorico-culturală față de textul Scripturii 
implică suma condiționărilor istorice, culturale și 

chiar lingvistice cărora este supus orice text,
 în calitate de produs al unei anumite epoci și culturi.

„A apropria înseamnă a face ca ceea ce era străin să devină propriu. Lucrul textului este apropriat. 
Dar lucrul textului nu-mi devine ceva propriu decât dacă mă dezapropriez de mine însumi, pentru a da 

lucrului textului putinţa de a � . Atunci schimb eul, sieşi maestru, cu sinele discipol al textului. 
Acest proces mai poate �  exprimat în termenii distanţării. Putem atunci vorbi de o distanţare a sinelui 

de sine, lăuntrică aproprierii înseşi.”
(Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, 49-50)

1. Asumarea și înţelegerea textului sfânt ca 
soluţie pentru anularea distanţei faţă de acesta 

10’

Teorie
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 Distanța istorică și culturală față de evenimentele și personajele scripturistice se diminuează pe măsură 
ce textul începe să � e înțeles. Prin intermediul unei interpretări corecte, elevul va reuși să înțeleagă contextul 
istorico-cultural la care se face referire și va putea să-și însușească mesajul care i se adresează și lui. Ca atare, 
rolul profesorului de religie în anularea distanței dintre text și receptorii lui este doar acela de a accesibiliza 
mesajul și de a înlesni înțelegerea lui. Aproprierea va depinde numai de copii! 

„Conceptul de distanţare este corelativul dialectic al celui de apartenenţă, în sensul că felul nostru de a 
aparţine tradiţiei istorice constă în a-i aparţine sub condiţia unei relaţii de distanţă care oscilează între 
depărtare şi proximitate. A interpreta înseamnă a apropia departele (temporal, geogra� c, cultural, 
spiritual). Mijlocirea prin text este, în această privinţă, modelul unei distanţări care nu ar �  simplu 

înstrăinătoare, ca Verfremdung-ul (distanţare înstrăinătoare), ci autentic creatoare. 
Textul este, prin excelenţă, suportul unei comunicări în şi prin distanţă.”

(Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, 46-47)

  Temă de re� ecție 
Apostolul Filip a fost trimis de către îngerul Domnului undeva între Ierusalim și Gaza pentru a 
întâlni un dregător etiopian care se întorcea în țara sa. Acela citea un text din profeția lui Isaia 
(cap. 53) cu privire la patima lui Ebed Yahwe (Robul Domnului) și nu pricepea la cine face referire 
profetul. Solicitându-i ajutorul apostolului, acesta i-a interpretat pasajul respectiv, a anulat dis-
tanța cultural-istorică dintre textul scripturistic și etiopian și i-a arătat acestuia că profetul Isaia 
vorbește explicit despre Pătimirile Domnului. Anularea distanței și, implicit, apropierea de texul 

sfânt l-au determinat pe etiopian să dorească botezul (conform FAp 8,27-19). Cu alte cuvinte, ceea ce era 
străin pentru el ajunsese să-i � e propriu! 

Exercițiu individual
Comentați la alegere, în aproximativ 100 de cuvinte, una din cele două a� rmații ale lui 
Paul Ricoeur, contextualizând-o la speci� cul orei de religie: 
a. „A apropria înseamnă a face ca ceea ce era străin să devină propriu.”
b. „A interpreta înseamnă a apropia departele (temporal, geogra� c, cultural, spiritual).”

15’

Practică
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În condițiile în care un elev nu cunoaște un personaj în complexitatea lui istorico-culturală, 
nu are cum să se simtă atras de el și, prin urmare, nici nu va dori să se apropie de acesta. Ce 
treabă ar avea el cu un personaj ca Moise  care, multă vreme, a fost păstor la oi?!? Ce ar pu-
tea învăța un copil care locuiește la oraș de la un om care a îngrijit oile familiei? Mai nimic! 
Probabil s-ar gândi că este un om lipsit de cultură, care n-a prea fost pe la școală (sic!) și de 

aceea a ajuns la oi… În � ne, un om de la care nu poți învăța nimic semni� cativ. Poate că, pentru un consuma-
tor de brânzeturi, timpul în care Moise a fost păstor ar suscita un pic de interes! (sic!) Să revenim, însă, la � rul 
expunerii… Această atitudine de respingere se datorează în primul rând faptului că elevul nu știe cu adevărat 
cine a fost Moise.
 Dacă i s-ar spune elevului că acest păstor a crescut la curtea unui Faraon, că, potrivit istoricului Iosif 
Flaviu, acesta a fost un strateg militar de neegalat, că a renunțat la luxul pe care îl avea în calitate de � u adoptiv 
al � icei Faraonului de dragul poporului său care era asuprit, că a vorbit cu Dumnezeu în chip nemijlocit, că fața lui 
era în anumite momente atât de strălucitoare încât trebuia să își pună un văl peste ea ca să poată vorbi cu semenii 
săi, că era cel mai blând dintre oameni, că a civilizat un popor primitiv și încăpățânat, că a despărțit cu toiagul 
Marea Roșie în două, că a fost cel prin care Dumnezeu a dat un cod de legi valabil până astăzi, că a alcătuit o oștire 
de temut pentru toate popoarele canaanite, că, după 1500 de ani de la moartea sa, a fost văzut alături de Fiul lui 
Dumnezeu pe muntele Tabor… cred că ar privi dintr-o cu totul altă perspectivă persoana acestuia.

 Vizionați în, fragmentul 1, un exemplu de rezolvare a exercițiului pentru a vedea gradul de interes 
pe care îl poate prezenta o astfel de activitate.

2. Cunoașterea contextului istorico-cultural 
în care au trăit personajele biblice

10’

Teorie

„Odată ajuns la vârsta bărbăției,
Moise și-a dovedit în chip strălucit vitejia față de egipteni…”

Când nubienii au invadat Egiptul, Moise a fost numit căpetenia oștirii. Ingeniozitatea, perseverența și 
strategia sa au condus pe egipteni la victorie, fapt care a determinat capitularea imediată a invadatorilor. 
Detaliile campaniei sale militare pot �  găsite în scrierea lui Iosif Flaviu: Antichități iudaice (II,10,1-2).

Model

Exercițiul poate constitui o piesă pentru portofoliul semestrial al elevilor. Acestora li se poate 
cere să prezinte pe scurt biogra� a unui personaj biblic (� e indicat de profesor, � e ales de elev), 
după un anumit model.

 

Alcătuiți biogra� a unui personaj biblic folosindu-vă de următoarele indicații:
 • Numele (și semni� cația lui):
 • Statutul social/ocupația:
 • Însușiri � zice:
 • Calități su� etești:
 • Episodul/episoadele biblice în care este menționat:
 • Elementul/Elementele prin care se evidențiază:
 • Ce mă impresionează la el/ea:
 • Ce ne apropie:
 • Motivul alegerii:

Cunoașterea principalelor informații biogra� ce despre un personaj biblic facilitează anularea 
distanței istorico-culturale dintre elev și personajul respectiv, generând apropierea elevilor față 
de acesta.
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  Temă de re� ecție 

Un astfel de personaj cum este Moise ar stârni multă admirație și ar constitui un exemplu demn de ur-
mat. De ce? Deoarece cunoașterea vieții lui, a contextului în care a activat, a faptelor minunate pe care 
le-a săvârșit, a nivelului spiritual la care a ajuns îl poate apropria pe elev de istoria vieții lui. 

Exercițiu individual
Completați tabelele cu cinci persoane din Vechiul Testament și cinci din Noul Testament, 
precizând în cazul � ecărei persoane un element care ar putea suscita interesul elevilor și 
i-ar atrage spre cunoașterea vieții acestuia. Prezentați colegilor elementele completate. 

20’

Practică

Nr. 
crt.

Personaj din
Vechiul Testament Elementul de interes

1. Samson Se luptă cu un leu
2.
3.
4.
5.
6.

Nr. 
crt.

Personaj din
Noul Testament Elementul de interes

1. Sf. Ioan Botezătorul Mânca lăcuste și miere sălbatică
2.
3.
4.
5.
6.
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Dacă cineva ne-ar întreba la un moment dat ce legătură este între:
1) Regele David
2) femeia canaanită care se ruga Domnului pentru � ica sa chinuită de demon
3) un isihast
4) un copil care merge la biserică în � ecare duminică,

probabil nu prea am ști ce să îi răspundem. 

3. Identifi carea divergenţelor și convergenţelor dintre 
personajele biblice și oameni din epoci diferite 

5’

Teorie

CÂT DE BINE 
CUNOAȘTEȚI 
VIAȚA ȘI FAPTELE…

Avvei Pamvo?
Avvei Ap� ?
Avvei Ierax?
Avvei Ishirion?
Avvei Luchie?
Avvei Matoi?
Avvei Milisie?
Avvei Xoie?
Avvei Xantie?
Avvei Orsisie?
Avvei Saio?
Maicii Singlitichia? 
Avvei Home?
Avvei Or?
Avvei Psantaie?
Avvei Evprepie?

 Ce asemănare ar putea exista între un copil și marele rege al iudeilor, sau între 
o femeie de neam păgân și un pustnic ce s-a dedicat Domnului trăind o viață austeră? 
Diferențele de statut social, speci� citatea timpului în care au trăit sau trăiesc, cultura 
sau preocupările zilnice ale acestor persoane sunt prea mari ca să identi� căm un lucru 
pe care îl au în comun. Și totuși, este un anumit lucru care îi leagă: rugăciunea Doamne 
miluiește! Această rugăciune a rămas neschimbată de mai bine de 3000 de ani!
 Practica invocării numelui și a milei dumnezeiești prin cuvintele Doamne 
miluiește nu a fost limitată la structurile psalmice și la evenimentul noutestamentar 
menţionat, ci a fost însușită de toţi cei care doreau să se unească în chip tainic cu Cel 
al cărui nume îl chemau în rugăciune. În cadrul acestei experienţe mistice, timpul a 
devenit o coordonată nesemni� cativă, deoarece Dumnezeul căruia I se ruga psal-
mistul este același cu Cel pe care-L caută, în rugăciunea lor neîncetată, isihaștii sau 
cu Cel Căruia copiii îi cântă în biserică Doamne miluiește. Așadar, distanța dintre 
cele patru categorii de persoane amintite este anulată de simplul fapt că ei se roagă 
aceluiași Dumnezeu, cu aceleași cuvinte!

  Temă de re� ecție 
Punctele de convergență dintre personajele biblice și oamenii din zilele 

noastre sunt în mare măsură aceleași. Și ei, și noi urmărim aceeași 
țintă: desăvârșirea vieții spirituale și dobândirea mântuirii. 

Exercițiu pe grupe
Indicați trei situații în care să expuneți asemănarea dintre mai multe personaje ce aparțin 
unor epoci diferite. Similitudinile pot �  generate � e de atitudinea lui Dumnezeu față de 
ele, � e de raportarea asemănătoare a celor patru personaje la un eveniment, la o virtute 

20’

Practică
sau la o patimă. Se recomandă ca, în cadrul exempli� cărilor, cel puțin unul dintre personaje să � e din Vechiul 
Testament și/sau din Noul Testament, unul din istoria antică-medievală-modernă, iar unul din contempo-
raneitate.
 După realizarea exercițiului, rezultatul va �  prezentat de către reprezentanții grupelor. 

Nr. 
crt.

Elementul 
asemănător

Personaj din 
Vechiul / Noul 

Testament

Personaj din 
Vechiul / Noul 

Testament

Personaj din 
istoria

antică-modernă

Personaj din con-
temporaneitate

1.

Iertarea vrăjma-
șului

David îl iartă pe 
Saul în peșteră 
când acesta dor-
mea.

Sf. Arhid. Ștefan 
îi iartă pe cei ce-l 
lapidau.

Un episcop găzdu-
iește cu bunăștiin-
ță pe soldații care 
urmau să-l ducă 
spre martiriu.

Papa Ioan Paul al 
II-lea îl iartă pe cel 
care a încercat să-l 
asasineze.
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2.

Dumnereu îi iartă 
pe păcătoși.

David este iertat 
după adulter.

Petru este iertat 
după lepădare.

Maria Egipteanca 
dobândește ierta-
rea.

Un tânăr care se 
mărturisește sincer 
înaintea preotu-
lui este iertat de 
Dumnezeu.

3.

4.

5.

Exercițiu pe grupe
Concepeți un exercițiu prin care să facilitați anularea distanței istorico-culturale dintre 
elevii dumneavoastră și următoarele patru personaje biblice: a) profetul Iona; b) Noe; c) 
Zaheu; d) fariseul din Pilda vameșului și a fariseului.

20’

Practică

Cunoașterea contextului istorico-cultural în care a trăit un personaj biblic este esențială pentru 
anularea distanței dintre el și omul contemporan. Fără această condiție, elevul nu va putea să se 

apropie de personalitățile din Sfânta Scriptură, deoarece nu va putea corela trăirile și experiențele 
sale cu cele ale persoanelor care ar trebui să constituie un model pentru el.



246



 Rolul modelelor biblice 
în defi nirea profi lului moral-psihologic al elevilor 

(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Care sunt modelele copiilor?
2. Speci� cul și e� ciența modelelor biblice în de� nirea pro� lului 
moral-psihologic al elevilor
3. Îndemnurile și sfaturile scripturistice – importanța lor în conturarea 
unui pro� l moral
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veți integra modelele copiilor (părinți, eroi și supereroi, artiști) în pre-
darea religiei; 
• veți valori� ca modelele biblice în de� nirea pro� lului moral-psihologic 
al elevilor;
• veți include îndemnurile și sfaturile biblice în procesul de de� nire a 
pro� lului moral-psihologic al elevilor.

III. Cuvinte-cheie
paradigmă, obiectivitate, istoria mântuirii, moralitate, supereroi

P5

U3 S3

T3
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Drepții și s� nții menționați în Sfânta Scriptură conturează paradigmele pe care Biseri-
ca le recomandă tuturor celor ce doresc să se mântuiască, indiferent de vârstă. Sfântul 
Apostol Pavel chiar le sugerează evreilor să privească la modul în care mai marii lor și-au 
încheiat viața și să le urmeze credința (Evr 13,7). Acest îndemn avea menirea de a indica 
oamenilor repere cunoscute care să-i stimuleze și să-i încurajeze în lupta lor duhovni-

cească. Toți acești s� nți care ne sunt prezentați 
ca model au fost cândva asemenea nouă. Au 
avut neputințe ca oricare dintre noi, au oscilat 
în diferite momente ale vieții lor, s-au simțit 
slabi, deși unii dintre ei erau regi, și-au experiat 
neputințele, s-au lepădat de ce aveau mai sfânt, 
au săvârșit fapte reprobabile, au prigonit adevărul etc. Însă aceiași oameni au avut și puterea să despartă marea 
în două, să oprească ploaia pentru trei ani și jumătate, să pogoare foc din cer, să biruiască împărății, să astupe 
gurile leilor, să stea nevătămați în foc, să învie oameni chiar și după moartea lor (cazul profetului Elisei – 4Rg 
13,21) (cf. Evr 11, 33-35) etc. Deși erau slabi, prin ajutorul lui Dumnezeu, au devenit tari în războaie (atât în 
cele trupești, cât și în cele su� etești). Oare nu sunt ei demni de a �  luați ca exemplu? 

Pentru un copil, părinții reprezintă primul model pe care acesta caută să-l urmeze. Din 
acest motiv, el încearcă încă de mic să-i imite, să le copieze gesturile, să le poarte îmbrăcă-
mintea, în încercarea de a �  întocmai ca ei. Această atitudine se datorează, în primul rând, 
faptului că, pentru copiii, părinții întruchipează ideea lor de Dumnezeu. Părinții le oferă 
hrană și îmbrăcăminte, le poartă de grijă, îi învață să meargă, le șterg lacrimile când sunt 

necăjiți, îi îmbrățișează când sunt speriați și le oferă dragostea lor într-un mod necondiționat. În timp, acest 
mod de raportare la părinți va putea �  transpus în cadrul relației copiilor cu Dumnezeu, Care manifestă o grijă 
și o iubire percepută ca � ind similară cu cea părintească. 
 Este important să semnalăm faptul că aceștia tind de timpuriu să-și aleagă modelele mai întâi dintre 
eroii cărților de povești (asta în condițiile în care li se mai citesc povești și basme…), apoi dintre personajele 
fantastice ale desenelor animate și, mai apoi, dintre actori. Dacă privim cu atenție, sesizăm că toate aceste per-
sonaje au cel puțin un lucru în comun: � e o putere supranaturală, � e o capacitate oarecare ce le oferă posibili-
tatea de a face lucruri extraordinare. Așa că Spiderman, Batman, Superman, iar, pentru fetițe, Wonder Woman, 
păpușile Barbie, devin modelele care marchează puternic lumea copiilor. 
 
 Credem că � ecare om are în su� etul său dorința de a se 
autodepăși, de a s� da limitele � rești ale organismului său, de a 
putea pluti, de a păși pe apă ca pe uscat, de a se autovindeca de o 
boală sau de o suferință. Această dorință este mult mai prezentă 
în su� etele copiilor care împletesc cu ușurință elementele reale cu 
cele supranaturale. Partea mai puțin fericită este că această căutare 
a extraordinarului este uneori orientată unde nu trebuie. Nevoia 
copiilor de a �  asemenea supereroilor trebuie satisfăcută prin oferi-
rea unor eroi din lumea reală. Câte dintre personajele biblice nu au 
făcut fapte extraordinare? Oare nu au putut călători ei prin văzduh? 
Oare nu au vindecat oameni doar prin trecerea umbrei lor peste 
trupurile celor suferinzi? Oare nu au biruit � are sălbatice?

5’

Primii pași

10’

Teorie

1. Care sunt modelele copiilor? 

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit 
vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum 

şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. 
Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.” (Evr 13,7-8)

„Timpul nu-mi va ajunge ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ie� ae, de David, 
de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit 
făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au 
împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; 

unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi.” (Evr 11,32-35)
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Deși nu ar constitui o alternativă mai atractivă ca modele de eroi amintiți care, nota bene!, 
trăiesc la oraș în zilele noastre, personajele biblice ar aduce un plus de normalitate în viața 
elevilor. Acestea le-ar oferi posibilitatea să trăiască o viață reală în care să poată experia, 
prin virtuți, bucurii nebănuite. Cu toate că timpurile în care aceștia au trăit sunt destul de 
îndepărtate, ei nu fac parte dintr-o istorie obișnuită, ci dintr-o paradigmă ce este veșnic vie, 

care a fost oferită ca model tuturor oamenilor de-a lungul veacurilor: istoria mântuirii. 

 Ca atare, faptele personajelor biblice pot constitui un reper de modelare și de� nire moral-psihologică 
a oricărui copil. Viața acestor persoane a fost marcată de amprenta lucrării divine. Dumnezeu a vrut să ofere 
oamenilor mai multe modele de viețuire care îi sunt plăcute și care pot să-i aducă � ecărui om înveșnicirea. 

 Exemplele prezentate în Sfânta Scriptură nu sunt doar pozitive. Ni se prezintă faptele rele ale oameni-
lor imorali, deopotrivă cu greșelile oamenilor virtuoși. Aghiogra� i nu au încercat să ascundă sau să motiveze 
faptele reprobabile ale personajelor cu o viețuire aleasă, ci le-au descris pentru ca orice om să știe că poate 
cădea în păcat și că urmările acestuia sunt necruțătoare. Se ne amintim, în acest sens, de David și de suferința 
pe care a trebuit să o îndure din pricina păcatelor lui sau de Solomon care, deși era înzestrat cu o înțelepciune 
de neîntrecut, spre bătrânețe s-a depărtat de Dumnezeu și a ajuns să slujească idolilor. Viața acestor personaje 
poate să-i conștientizeze pe copii că păcatul aduce cu sine suferință și necaz, iar virtutea aduce un nume bun 
și binecuvântare de la Dumnezeu. Aceste modele au un efect mult mai puternic asupra personalității elevului, 
� indcă fac parte din reperele morale oferite de Însuși Dumnezeu, prin intermediul textului sfânt.  

10’

Teorie

Istoria mântuirii este un concept biblic ce însumează totalitatea evenimentelor care fac 
parte din lucrarea dumnezeiască de izbăvire a omului de sub robia păcatului. Acest 

itinerariu mântuitor a culminat cu Jertfa de pe cruce, cu moartea și învierea Domnului.

Exercițiu pe grupe
Creați un exercițiu prin care să-i determinați pe copii să compare 
supereroii amintiți cu personaje din Biblie și să identi� ce posibilele 
asemănări dintre ei. 

20’

Practică

2. Specifi cul și efi cienţa modelelor biblice în 
defi nirea profi lului moral-psihologic al elevilor
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Exercițiu individual 
Analizând întreaga viață a personajului ales, subliniați în ce măsură poate acesta să con-
stituie un model pentru conturarea pro� lului moral-psihologic al elevilor. 

40’

Practică

Exempli� care:

Abel

Pe lângă faptul că este un simbol al nevinovăției, Abel s-a remarcat printr-o cali-
tate aparte: recunoștința față de Dumnezeu. Când a dorit să-i aducă un prinos de 
mulțumire Domnului pentru purtarea Sa de grijă, Abel a jert� t cei dintâi mielușei 
născuți de oile sale. Atitudinea lui a fost privită cu drag de Dumnezeu, deoarece 
Abel a dăruit ceea ce avea mai bun. Domnului I se cuvin cele mai bune lucruri, 
nu ceea ce nu ne trebuie sau nu ne este de folos… Abel a făcut acest lucru și, ca 
răsplată, Domnul a privit cu mulțumire spre darurile sale. Când dăm Domnului 
pârga bunurilor noastre, facem ceea ce se cuvine! Și să ținem minte că Dumnezeu 
nu dă răsplată oricum, ci ca un Boier (după cum a� rmă N. Steinhardt)!

Pe lângă persoane și fapte paradigmatice, 
Sfânta Scriptură oferă ca suport pentru 
de� nirea pro� lului moral al elevilor în-
demnuri și sfaturi care sunt cuprinse cu 

precădere în scrierile sapiențiale. În Parabolele lui Solomon și 
în cele două Înțelepciuni (a lui Solomon și a lui Isus Sirah) care fac parte din scrierile anaghinoscomena, sunt 
expuse învățături care au menirea de a călăuzi pe tânăr, de a-i pune înainte binele și răul și de a-l îndemna să 
aleagă ceea ce îl duce la viață. Expunerea cea mai frecventă a acestor îndemnuri este precedată de cuvintele: 
  „Fiul meu, nu uita învăţătura mea și inima ta să păzească sfaturile mele” (Pilde 3,1) 
  „Fiul meu, ascultă-mă și nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele” (Pilde 5,7); 
  „Fiul meu, păzește spusele mele și îndrumările mele ascunde-le la tine.” (Pilde 7,1). 
 
 Aceste sfaturi sunt expuse, de multe ori, și sub chipul unor întâmplări ce descriu fapte concrete. Citito-
rul este îndemnat de înțelept să înțeleagă folosul necazurilor, să caute adevărul, să � e vigilent față de prieteni, să 
evite situațiile în care se poate compromite moral, să � e milostiv, să � e cuviincios la mese, să-i respecte pe cei 
bătrâni, să � e cumpătat la vorbă, să-și iubească părinții etc. Cu alte cuvinte, aceste îndemnuri arată tânărului 
învățăcel care sunt adevăratele valori pe care trebuie să le caute în viață. Ce ar putea modela mai bine caracterul 
copilului decât astfel de sfaturi?

5’

Teorie

3. Îndemnurile și sfaturile scripturistice – 
importanţa lor în conturarea unui profi l moral

„Iată eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi 
moartea, binele şi răul […] binecuvântarea 
şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi 

urmaşii tăi.” (Deut 30,15.19)
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Exercițiu pe grupe 
Alcătuiți un ghid care să conțină cele mai reprezentative 10 îndemnuri și sfaturi pe care 
le-ați recomanda elevilor în vederea conturării pro� lului lor moral. Găsiți o modalitate 
de a-l denumi și de a formula îndemnurile încât să � e bine receptate de elevi. Strecurați 
ludicul oriunde este posibil! Însoțiți � ecare sfat de un exemplu scripturistic.

30’

Practică

Decalogul tinerel
Exemplu:
1. Prețuiește darurile și valorile adevărate!
Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pe o � ertură de linte! La prima 
vedere, am crede că Esau a renunțat la binecuvântarea părintească pen-
tru un lucru nesemni� cativ dar, dacă ținem cont că Diva hair consideră 
că supa de linte e o mâncare sănătoasă pentru un corp sănătos atunci 
considerăm că a meritat! Era vânător și trebuia să alterneze dieta car-
nivoră cu legume ca să � e voinic și ager la minte.
2. …
3. …

Punctul pe i
Datorită obiectivității cu care sunt prezentate faptele oamenilor în Sfânta Scriptură, considerăm 

că acestea pot constitui un reper binevenit pentru conturarea pro� lului moral-psihologic al 
oricărui elev. Acțiunile personajelor scripturistice nu sunt cosmetizate. Dacă au greșit cu ceva, ei 
sunt pedepsiți. Dumnezeu nu iartă imoralitatea, ci o condamnă pe față, chiar dacă cel care păcă-

tuiește este unul din oamenii dragi Lui. Tocmai veridicitatea istorisirilor scripturistice face din 
protagoniștii acestora modele e� ciente în de� nirea pro� lului moral-psihologic al elevilor. 
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