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NOTA DE PREZENTARE 
Disciplina Catehism se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, profilul teologic, cultul greco-

catolic, specializarea ghid turism religios, fiindu-i alocate câte 1 oră/săptămână pentru clasele a IX-a şi a 
X-a. 

Alături de studiul celorlalte discipline teologice, studiul acestei discipline şcolare îşi propune să îl 
familiarizeze pe tânărul licean cu sinteza teologico-dogmatică a învăţăturii creştine, conţinută în mod 
sintetic şi organic în Catehismul Bisericii Catolice. Studiat de-a lungul celor patru ani de liceu, Catehismul 
îi va deschide liceanului orizonturi noi de cunoaştere şi aprofundare a Crezului creştin, a doctrinei 
sacramentale, a eticii creştine şi a practicării rugăciunii. Dobândind competenţe specifice în acest 
domeniu, elevul le va transpune în atitudini adecvate de comportament creştin, menite să-i profileze în 
mod corespunzător identitatea creştină. 

Elaborarea programei şcolare de Catehism a avut în vedere exigenţele impuse de reforma 
curriculară din învăţământul românesc. Stabilirea competenţelor şi selectarea conţinuturilor au fost 
realizate respectând principiile relevanţei, accesibilităţii şi transmiterii sistematizate a cunoştinţelor. 
Repartizarea temelor pe cei doi ani de studiu a urmărit atât logica metodico-didactică a organizării unui 
curriculum bine articulat, precum şi logica internă a domeniului de studiu.  

Programa şcolară de Catehism este structurată pe următoarele componente:  

• notă de prezentare; 
• competenţe generale; 
• valori şi atitudini; 
• competenţe specifice asociate cu conţinuturile învăţării; 
• sugestii metodologice; 
• recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin 
învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în 
diverse contexte particulare.   

Competenţele generale evidenţiază achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul perioadei 
de studiu a acestei discipline şcolare.  

Lista de valori şi atitudini este exprimată în termeni de finalităţi de natură axiologică urmărite prin 
studiul acestei discipline şi este în acord cu valorile şi atitudinile celorlalte discipline ce dau identitate 
specializării Ghid turism religios.  

Competenţele specifice reprezintă nucleul funcţional al programei şcolare şi evidenţiază 
rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărui an de studiu, fiind derivate din competenţele generale. 

Competenţele specifice sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării relevante pentru domeniul 
catehism, cu accent pe valorificarea din perspectiva turismului religios.  

Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei, privind metodologia de aplicare 
a programei şcolare şi proiectarea demersului didactic. Acestea includ propuneri de organizare a 
procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea de competenţe, recomandări de strategii 
didactice specifice disciplinei şi de modalităţi de evaluare. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta 
utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi realizarea activităţilor cu elevii.  
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la adevărurile de credinţă şi normele 
morale revelate 
2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini cotidiene, urmărind 
consecinţele acestora pentru viaţa de credinţă  
3. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

4. Utilizarea corectă a terminologiei specifice limbajului religios 

 
 
  

 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Manifestarea unui comportament adecvat credinţei şi moralei creştine, în situaţii concrete de viaţă 
• Dobândirea unor atitudini conştiente, responsabile şi ecumenice, în conformitate cu învăţătura 

Bisericii 
• Intensificarea vieţii spirituale printr-un comportament autentic creştin şi prin practicarea 

sacramentelor 
• Cultivarea toleranţei faţă de pluralismul etic, cultural şi religios  
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A IX-A 

 
Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Prezentarea adevărurilor fundamentale 
definite în Crez 

1.2. Sintetizarea cunoştinţelor referitoare la 
semnificaţia şi rolul Bisericii 

2.1. Identificarea fundamentelor biblice ale 
adevărurilor de credinţă conţinute în Crez 

2.2. Analizarea unor interpretări greşite cu 
privire la adevărurile de credinţă 

3.1. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în 
evaluarea unor situaţii concrete de viaţă 

 3.2. Analizarea actualităţii unor învăţături de 
credinţă în viaţa personală şi cea a 
comunităţilor actuale 

4.1. Definirea adecvată a unor noţiuni 
teologice şi a unor adevăruri de credinţă 

4.2. Elaborarea de texte structurate pe teme 
relevante din domeniul catehismului 

Mărturisirea de credinţă creştină  
• Cred  în Dumnezeu  

- Dumnezeu – Creatorul Cerului şi al 
Pământului 

- Revelaţia lui Dumnezeu 
• Cred  în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 

- Întruparea Fiului lui Dumnezeu 
- Isus Cristos, conceput de la Spiritul Sfânt şi 

născut din Maria Fecioara  
o Maternitatea divină a Mariei 

- Misterele copilăriei şi ale vieţii ascunse a lui 
Isus 

- Misterele vieţii publice a lui Isus  
o Botezul lui Isus 

- Isus Cristos a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a 
răstignit, a murit si s-a îngropat  

o Isus a murit răstignit 
- Isus Cristos s-a coborât în iad; a treia zi a   

înviat din morţi 
o Învierea, eveniment istoric şi 

transcendent 
- Isus s-a suit la cer  

o Isus, va veni cu mărire 
• Cred în Spiritul Sfânt 

- Numele, denumirile şi simbolurile Spiritului 
Sfânt 

- Spiritul Sfânt în Sfânta Scriptură 
• Cred în Sfânta Biserică 

- Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii 
- Biserica, Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui 

Cristos, Templul Spiritului Sfânt 
- Maria – Maica lui Cristos, Maica Bisericii 

• Viaţa veşnică 
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1.3. Descrierea principalelor caracteristici ale 
sacramentelor 

1.4. Analizarea roadelor sacramentelor, pentru 
viaţa personală şi pentru cea a comunităţii 

2.3. Argumentarea fundamentului biblic al 
sacramentelor şi a necesitaţii celebrării lor 

2.4. Analizarea modalităţilor prin care Biserica 
celebrează sacramentele şi a unor atitudini 
cotidiene legate de acestea 

3.2. Analizarea actualităţii unor învăţături de 
credinţă în viaţa personală şi cea a 
comunităţilor actuale 

3.3. Identificarea legăturilor dintre învăţăturile 
de credinţă şi trăirea personală şi comunitară 

4.3. Utilizarea adecvată a limbajului cristologic 
în prezentarea unor aspecte din catehism 

Celebrarea sacramentelor 
 
• Sacramentul Botezului 

- Botezul în economia mântuirii 
- Necesitatea Botezului 
- Harul Botezului 

• Sacramentul Euharistiei 
- Euharistia în economia mântuirii 
- Ospăţul pascal 

• Sacramentul Pocăinţei 
- Necesitatea pocăinţei 
- Actele penitentului 
- Roadele sacramentului 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A X-A 

 
  Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Prezentarea adevărurilor fundamentale 
definite în Crez 

1.2. Sintetizarea cunoştinţelor referitoare la 
semnificaţia şi rolul Bisericii 

2.1. Identificarea fundamentelor biblice ale 
adevărurilor de credinţă conţinute în Crez 

2.2. Analizarea unor interpretări greşite cu 
privire la adevărurile de credinţă 

3.1. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în 
evaluarea unor situaţii concrete de viaţă 

 3.2. Analizarea actualităţii unor învăţături de 
credinţă în viaţa personală şi cea a 
comunităţilor actuale 

4.1. Definirea adecvată a unor noţiuni 
teologice şi a unor adevăruri de credinţă 

4.2. Elaborarea de texte structurate pe teme 
relevante din domeniul catehismului 

Mărturisirea de credinţă creştină 
• Cred în Dumnezeu Tatăl 

- Dumnezeu este Tată 
- Etapele Revelaţiei lui Dumnezeu 

• Credinţa în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
- Isus Cristos, Dumnezeu adevărat şi  om 

adevărat 
- Isus Cristos, conceput de la Spiritul Sfânt şi 

s-a născut din Maria Fecioara  
o Neprihănita Zămislire 

- Misterele vieţii publice a lui Isus  
o Vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu 

- Isus Cristos a pătimit sub Ponţiu Pilat, a fost 
răstignit, a murit şi a fost îngropat  

o Moartea răscumpărătoare a lui Isus 
o Cristos s-a oferit pe sine Tatălui 

- Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a 
înviat din morţi 

o Învierea, lucrare a Sfintei Treimi 
o Sensul şi valoarea mântuitoare a 

Învierii 
- Isus s-a suit la cer 

o Isus, va judeca pe cei vii şi pe cei 
morţi 

• Cred în Spiritul Sfânt 
- Spiritul Sfânt în Biserică 

• Cred în Sfânta Biserică 
- Biserica este una, sfântă, catolică şi 

apostolică 
- Credincioşii: ierarhie, laici, viaţă consacrată 

• Judecata particulară: cerul, iadul, purgatorul 
• Judecata universală 
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1.3. Descrierea  principalelor caracteristici ale 
sacramentelor 

1.4. Analizarea roadelor sacramentelor, pentru 
viaţa personală şi pentru cea a comunităţii 

2.3. Argumentarea fundamentului biblic al 
sacramentelor şi a necesitaţii celebrării 
sacramentelor 

2.4. Analizarea modalităţilor prin care Biserica 
celebrează sacramentele şi a unor atitudini 
cotidiene legate de acestea 

3.2. Analizarea actualităţii unor învăţături de 
credinţă în viaţa personală şi cea a 
comunităţilor actuale 

3.3. Identificarea legăturilor dintre învăţăturile 
de credinţă şi trăirea personală şi comunitară; 

4.3. Utilizarea adecvată a limbajului cristologic 
în prezentarea unor aspecte din catehism 

Sacramentele Bisericii 
• Sacramentul Mirului 

- Mirul în economia mântuirii 
- Semnul ungerii 
- Roadele Mirului 

• Sacramentul Maslului 
- Maslul în economia mântuirii 
- Roadele Maslului 

• Sacramentul Preoţiei 
- Sacramentul Preoţiei în economia mântuirii 
- Treptele sacramentului Preoţiei 
- Roadele sacramentului Preoţiei 

• Sacramentul Căsătoriei 
- Căsătoria în planul lui Dumnezeu 
- Efectele sacramentului Căsătoriei 
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SUGESTII METODOLOGICE 
Programa şcolară pentru disciplina Catehism, pentru clasele a IX-a şi a X-a, profil 

teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios a urmărit deplasarea accentului 
de pe conţinuturi pe competenţe, asigurându-se astfel o perspectivă nouă asupra domeniului 
teologic şi asupra demersului didactic. Competenţele specifice au fost corelate cu unităţile de 
conţinut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competenţă specifică să poată fi realizată prin 
una sau prin mai multe unităţi de conţinut. 

Având ca scop familiarizarea tinerilor liceeni cu sinteza teologico-dogmatică a învăţăturii 
creştine, aşa cum este prezentată ea de către Magisteriul Bisericii, studiul Catehismului va 
deschide elevului orizonturi noi de cunoaştere şi aprofundare a Crezului creştin şi de practicare 
a rugăciunii. Activităţile proiectate la orele de Catehism vor avea în vedere formarea unui 
comportament cu adevărat creştin, dobândirea unor atitudini conştiente şi responsabile, precum 
şi cultivarea toleranţei faţă de pluralismul cultural şi religios din cadrul marii familii umane. 

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră lineară, având la bază adevărurile 
fundamentale cuprinse în crezul niceo-constantinopolitan. Construirea demersului didactic 
trebuie realizată din perspectiva competenţelor specifice, cu respectarea structurii interne a 
dogmelor, a textelor biblice şi patristice, precum şi cu luarea în considerare a particularităţilor 
clasei şi ale elevilor. În acest sens, conţinuturile trebuie înţelese ca mijloace de realizare a 
finalităţilor disciplinei. Alături de studiul aprofundat al adevărurilor dogmatice, profesorul va oferi 
elevilor activităţi care să-i implice în propria învăţare, pe baza recomandărilor bibliografice din 
Sfânta Scriptură şi din literatura sfinţilor părinţi, care să impună studiul aprofundat şi comentarea 
unor texte, contribuind la dezvoltarea gândirii şi a competenţelor de comunicare pe marginea 
textelor studiate. 

În activitatea la clasă, profesorul va utiliza manualele ca instrumente de lucru flexibile şi 
adaptabile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrează. Principala sursă de 
documentare pentru elevi va rămâne Catehismul Bisericii Catolice, utilizându-se ca materiale 
auxiliare, texte din Sfânta Scriptură şi din scrierile sfinţilor părinţi.  Alegerea acestor texte se va 
face pe baza criteriilor de accesibilitate şi de  varietate. 

Profesorul va lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptându-şi demersurile didactice în 
funcţie de acestea. Finalităţile disciplinei se realizează mai eficient dacă sunt centrate, în 
procesul învăţării, pe activitatea elevului. De aici decurge necesitatea de a pune accent pe 
activităţile didactice de tip formativ, care presupun implicare şi interacţiune în rezolvarea unor 
sarcini de învăţare concrete. De aceea, pe lângă metodele tradiţionale (dialogul, expunerea, 
explicaţia etc.), profesorul va folosi adesea dezbaterea pe teme fundamentale de dogmatică, 
argumentarea biblică şi patristică, utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale pentru 
ilustrarea unor teme, pentru căutarea de informaţii sau pentru documentarea pe o temă dată. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. De aceea ea 
trebuie să se realizeze ca evaluare continuă şi va avea caracter formativ, urmărind atât 
cunoaşterea de către elevi a principalelor adevăruri de credinţă cât şi interpretarea unor fapte, şi 
fenomene cotidiene în lumina învăţăturii Bisericii. Având în vedere faptul că o eficienţă sporită a 
învăţării poate fi asigurată şi prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul didactic, 
evaluarea va fi asigurată de profesor prin diferite forme (scrise, orale, practice), metode şi tehnici 
(aplicate strategic iniţial şi final/sumativ şi continuu, cu funcţie formativă de reglare-autoreglare a 
activităţii pe tot parcursul lecţiei), în condiţii de comunicare interactivă etc. De asemenea, pentru 
a-i motiva pe elevi, se vor utiliza metode şi instrumente complementare de evaluare: observarea 
sistematică a comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea. 
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Grup de lucru  
 

Fodoca Maria Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” București 
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