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NOTA DE PREZENTARE 
 

 Disciplina Limba greacă biblică se studiază în cadrul curriculumului diferenţiat, profilul 

teologic, cultul romano-catolic, fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână pentru clasa a IX-a şi clasa a  

X-a. 

Studierea acestei discipline şcolare îşi propune familiarizarea elevilor cu istoria şi cultura 

greacă, antică şi modernă, sub aspect lingvistic, cultural, spiritual. Scopul acestei discipline de 

studiu este de a stimula curiozitatea şi interesul elevilor pentru trecutul clasic ca formă de 

cunoaştere a culturii moderne, pentru călătorie ca mijloc de îmbogăţire spirituală, precum şi acela 

de a dezvolta capacitatea de reflecţie şi comparaţie, pentru a descoperi măsura în care cultura 

antică supravieţuieşte în valorile civilizaţiei moderne. Programa şcolară propune o abordare 

interdisciplinară, stabilind corelaţii cu diferite elemente de conţinut abordate la alte discipline 

şcolare, precum limba română, limbile moderne, istoria, geografia, psihologia. 

Programa şcolară pentru disciplina Limba greacă biblică este elaborată potrivit modelului 

de proiectare curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei şcolare este realizată astfel 

încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului de ciclul liceal.  

Programa şcolară este structurată pe două axe: domeniul lingvistic şi domeniul tematic 

(cultural şi turistic). Finalităţile vizate de această disciplină de studiu sunt relevante pentru 

specializarea ghid turism religios şi pot fi structurate pe patru niveluri: nivelul informativ, prin 

înlesnirea înţelegerii lumii antice; nivelul formativ, prin realizarea unei percepţii globale asupra 

fundamentului culturii şi civilizaţiei moderne şi contemporane; nivelul analitic, prin exerciţiul 

gândirii analitice asupra limbii şi civilizaţiei greceşti; nivelul estetic, prin analizarea evoluţiei 

literaturii şi arhitecturii europene în structuri discursive, genuri literare şi stiluri arhitectonice 

moderne şi contemporane. 

Programa şcolară de Limba greacă biblică este structurată pe următoarele componente:  

• notă de prezentare; 

• competenţe generale; 

• valori şi atitudini; 

• competenţe specifice asociate cu conţinuturile; 

• conţinuturi ale învăţării; 

• sugestii metodologice; 

• sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară. 
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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 istoriei civilizaţiilor şi a religiei.  

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.  

Sugestiile bibliografice pentru lectura suplimentară se adresează atât profesorilor, ca 

surse de informare şi documentare pentru pregătirea demersului didactic, cât şi elevilor care 

doresc să aprofundeze prin studiu individual anumite conţinuturi abordate de această disciplină 

şcolară. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 
1. Receptarea şi producerea de mesaje oral sau în scris, în diferite situaţii de 

comunicare 

2. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

3. Analizarea caracteristicilor culturii şi civilizaţiei greceşti, în vederea 

valorificării acestora în contextul turismului religios  

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI  
 

• Înţelegerea specificului limbii greceşti, a structurii şi semnificaţiei faptelor 

de limbă, prin comparaţia între limbile vechi şi cele moderne studiate  

• Deprinderea unei exprimări corecte şi nuanţate în limba română, prin 

cunoaşterea evoluţiei sensurilor şi a mecanismelor de formare a cuvintelor 

• Conştientizarea rolului civilizaţiei greceşti în conturarea spiritualităţii 

răsăritene, a apropierii intelectuale şi afective faţă de obiceiurile şi 

tradiţiile greceşti 

• Importanţa promovării elementelor de cultură şi civilizaţie prin turism 
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CLASA A IX-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Receptarea şi producerea de mesaje transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice Activităţi şi resurse de învăţare 
1.1. Exprimarea corectă a sunetelor 
şi scrierea corectă a literelor din 
alfabetul grecesc 

Fonetică şi ortografie 
- scrierea şi pronunţarea corectă a literelor şi a spiritelor 
- citirea şi aplicarea corectă a accentelor în cuvânt 
Morfologie 
- articolul: forme flexionare 
- substantivul: declinarea I, declinarea a II-a 
- adjectivul: adjective de clasa I 
- pronumele personal şi pronumele αυτος 
- numeralul cardinal (1-10) 
- verbul: verbe în –ω; modul indicativ; modul infinitiv; 

diateza activă 

1.2. Desprinderea sensului global 
dintr-un mesaj transmis în scris 
 

1. 3. Sesizarea ordinii interne şi a 
logicii unui text 
 

2. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 
Competenţe specifice  Activităţi şi resurse de învăţare  

2.1. Scrierea corectă a literelor 
alfabetului grecesc, respectând forma 
şi mărimea acestora 

Fonetică şi ortografie 
- scrierea şi pronunţarea corectă a literelor şi a spiritelor 
- citirea şi aplicarea corectă a accentelor în cuvânt 

2. 2. Extragerea de informaţii dintr-
un text citit 

Morfologie 
- articolul: forme flexionare 
- substantivul: declinarea I, declinarea a II-a 
- adjectivul: adjective de clasa I 
- pronumele personal şi pronumele αυτος 
- numeralul cardinal (1-10) 
- verbul: verbe în –ω; modul indicativ; modul infinitiv; 

diateza activă 

2. 3. Interpretarea informaţiilor 
obţinute prin lectură 

- Originile poporului grec: civilizaţia cretană şi 
civilizaţia miceniană; Homer (Iliada şi Odisseea) 

- Polis-ul: Atena; Acropole; Agora; monumente 
celebre; Sparta; educaţia spartană; Şcoala la Atena 

- Incursiune în mitologia greacă 
- Căsătoria. Familia în Grecia antică 
- Viaţa religioasă: αναγκη, μοιρα, τυχη, μακαρες, 

αθανατοι 
3. Analizarea caracteristicilor culturii şi civilizaţiei greceşti, în vederea valorificării acestora în 
contextul turismului religios  

Competenţe specifice  Activităţi şi resurse de învăţare  
3.1.  Identificarea unor locuri, fapte, 
procese şi concepte definitorii pentru 
matricea civilizaţiei greceşti 

- Originile poporului grec: civilizaţia cretană şi 
civilizaţia miceniană; Homer (Iliada şi Odisseea) 

- Polis-ul: Atena; Acropole; Agora; monumente 
celebre; Sparta; educaţia spartană; Şcoala la Atena 

- Incursiune în mitologia greacă 
- Căsătoria. Familia în Grecia antică 
- Viaţa religioasă: αναγκη, μοιρα, τυχη, μακαρες, 

αθανατοι 

3.2. Utilizarea unor instrumente 
adecvate pentru analiza şi 
interpretarea trăsăturilor definitorii 
ale patrimoniului cultural al Greciei 
3.3. Transferul şi medierea 
informaţiei culturale (cu precădere în 
domeniul turistic) 
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LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 

 
Domeniul lingvistic 
 
• Fonetică şi ortografie 

- scrierea şi pronunţarea corectă a literelor şi a spiritelor 
- citirea şi aplicarea corectă a accentelor în cuvânt 

• Morfologie 
- articolul: forme flexionare 
- substantivul: declinarea I, declinarea a II-a 
- adjectivul: adjective de clasa I 
- pronumele personal şi pronumele αυτος 
- numeralul cardinal (1-10) 
- verbul: verbe în –ω; modul indicativ; modul infinitiv; diateza activă 

 
Domeniul cultural şi turistic 
 
• Originile poporului grec: civilizaţia cretană şi civilizaţia miceniană; Homer (Iliada şi 

Odisseea) 
• Polis-ul: Atena; Acropole; Agora; monumente celebre; Sparta; educaţia spartană; Şcoala 

la Atena 
• Incursiune în mitologia greacă 
• Căsătoria. Familia în Grecia antică 
• Viaţa religioasă: αναγκη, μοιρα, τυχη, μακαρες, αθανατοι 
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CLASA A X-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Receptarea şi producerea de mesaje transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice Activităţi şi resurse de învăţare 
1.1. Recunoaşterea literelor, 
grupurilor de litere, spiritelor şi 
accentelor specifice limbii greceşti 
vechi, existente într-un text scris 

- Substantivul: declinările I, II ( consolidare ). 
Declinarea a III-a ( teme în oclusivă, teme 
consonantice în –σ–, teme în –αντ– şi –οντ–, teme 
vocalice ) 

- Adjectivul: clasa I ( consolidare), clasa a II-a; gradele 
de comparaţie; adjectivele neregulate: ηδυς, μεγας, 
πολυς, πας 

- Pronumele: pronumele personal şi pronumele αυτος ( 
consolidare ); pronumele relativ, pronumele 
demonstrativ 

- Verbul: indicativul şi infinitivul ( consolidare ); 
diateza medio-pasivă; modul participiu 

- Sintaxa frazei: completiva infinitivală; construcţiile 
participiale 

1.2. Desprinderea sensului global 
dintr-un mesaj transmis în scris 
 

1. 3. Anticiparea elementelor de 
conţinut ale unui text pe baza titlului 
sau a unui stimul vizual 
 

2. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 
Competenţe specifice  Activităţi şi resurse de învăţare  

2.1. Descrierea coerentă oral sau în 
scris a unor activităţi cotidiene 
utilizând comparaţii  
 

- Substantivul: declinările I, II (consolidare ). 
Declinarea a III-a (teme în oclusivă, teme 
consonantice în –σ–, teme în –αντ– şi –οντ–, teme 
vocalice) 

- Adjectivul: clasa I (consolidare), clasa a II-a; gradele 
de comparaţie; adjectivele neregulate: ηδυς, μεγας, 
πολυς, πας 

- Pronumele: pronumele personal şi pronumele αυτος 
(consolidare); pronumele relativ, pronumele 
demonstrativ 

- Verbul: indicativul şi infinitivul (consolidare); diateza 
medio-pasivă; modul participiu 

- Sintaxa frazei: completiva infinitivală; construcţiile 
participiale 

2.2. Prezentarea esenţializată, în 
limba română, a unui text literar sau 
a unei ecranizări pe baza unui plan 
de idei 

2. 3. Susţinerea unui punct de vedere 
pe o temă specifică, cu elemente de 
sprijin verbale sau figurative 

3. Analizarea caracteristicilor culturii şi civilizaţiei greceşti, în vederea valorificării acestora în 
contextul turismului religios  

Competenţe specifice  Activităţi şi resurse de învăţare  
3.1.  Identificarea unor locuri, fapte, 
procese şi concepte definitorii pentru 
matricea civilizaţiei greceşti 

- Grecia clasică: olimpiadele; teatrul; tragedia greacă 
(Eschil, Sofocle, Euripide); filosofia (Socrate, Platon, 
Aristotel) 

- Arta greacă: Antichitatea; lumea elenistică; Bizanţul; 
valori ale patrimoniului elen în muzeele Greciei şi 
ale Europei 

- Marea: tradiţia navigaţiei; de la expediţiile mitice la 

3.2. Utilizarea unor instrumente 
adecvate pentru înţelegerea şi 
interpretarea trăsăturilor definitorii 
ale patrimoniului cultural al Greciei 
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Competenţe specifice  Activităţi şi resurse de învăţare  
3.3. Realizarea de transferuri ale 
informaţiei culturale, cu accent pe 
valorificarea din perspectiva 
domeniului turistic 

rutele turistice moderne 
- Spaţii sacre: de la templul grec la locurile de cult ale 

creştinătăţii; turismul religios 
- Viaţa personală şi socială a Greciei antice şi 

moderne: îmbrăcămintea; jocuri şi distracţii; justiţia 
- Cultul păgân şi cultul creştin: λειτουργια, 

ευηαριστια, εκκλησια, φιλια 
 

 
LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 
 
Domeniul lingvistic 
 
• Substantivul: declinările I, II ( consolidare ). Declinarea a III-a (teme în oclusivă, teme 

consonantice în –σ–, teme în –αντ– şi –οντ–, teme vocalice) 
• Adjectivul: clasa I (consolidare), clasa a II-a; gradele de comparaţie; adjectivele 

neregulate: ηδυς, μεγας, πολυς, πας 
• Pronumele: pronumele personal şi pronumele αυτος (consolidare); pronumele relativ, 

pronumele demonstrativ 
• Verbul: indicativul şi infinitivul (consolidare); diateza medio-pasivă; modul participiu 
• Sintaxa frazei: completiva infinitivală; construcţiile participiale 

 
Domeniul cultural şi turistic 
 
• Grecia clasică: olimpiadele; teatrul; tragedia greacă (Eschil, Sofocle, Euripide); filosofia 

(Socrate, Platon, Aristotel) 
• Arta greacă: Antichitatea; lumea elenistică; Bizanţul; valori ale patrimoniului elen în 

muzeele Greciei şi ale Europei 
• Marea: tradiţia navigaţiei; de la expediţiile mitice la rutele turistice moderne 
• Spaţii sacre: de la templul grec la locurile de cult ale creştinătăţii; turismul religios 
• Viaţa personală şi socială a Greciei antice şi moderne: îmbrăcămintea; jocuri şi distracţii; 

justiţia 
• Cultul păgân şi cultul creştin: λειτουργια, ευηαριστια, εκκλησια, φιλια. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

Studierea disciplinei Limba greacă veche are ca obiectiv general familiarizarea elevilor cu 

istoria şi cultura Greciei, cu marile creaţii ale spiritului uman, în vederea promovării 

patrimoniului cultural elen prin turism şi a îndrumării elevilor spre a descoperi măsura în care 

cultura antică supravieţuieşte în valorile civilizaţiei moderne. Finalităţile cursului sunt atât de 

ordin lingvistic, cât şi afectiv-atitudinal. Scopul este de a stimula curiozitatea elevilor, interesul 

lor pentru trecutul clasic, ca formă de cunoaştere a culturii moderne, pentru călătorie, ca mijloc de 

îmbogăţire spirituală, precum şi capacitatea de reflecţie şi comparaţie, în vederea formaării unei 

imagini de ansamblu asupra fenomenului cultural universal. 

Acest curriculum oferă un cadru flexibil, care permite profesorilor să-şi desfăşoare 

activitatea eficient, într-o diversitate de situaţii concrete.  

Aşadar, studiul limbii şi civilizaţiei vechi greceşti are finalităţi multiple, oferind informaţii 

despre lumea antică, explicând evoluţia societăţii până în contemporaneitate, îmbogăţind 

percepţia estetică a elevilor. Aceste finalităţi pot fi structurate pe patru niveluri: 

• informativ: înlesnirea înţelegerii lumii antice - din această perspectivă, limba greacă veche 

este complementară istoriei, arheologiei, epigrafiei, filosofiei; 

• formativ: realizarea unei percepţii globale asupra fundamentului culturii şi civilizaţiei 

moderne şi contemporane - din această perspectivă, studiul limbii vechi greceşti întregeşte 

domeniul ştiinţelor socio-umane; 

• analitic: exerciţiul gândirii analitice - sub acest aspect, studiul limbii şi civilizaţiei greceşti 

vine în sprijinul ştiinţelor fundamentale de tipul matematicii, logicii şi lingvisticii; 

• estetic: clarificarea evoluţiei literaturii şi arhitecturii europene în structuri discursive, genuri 

literare şi stiluri arhitectonice moderne şi contemporane. 

 Strategiile didactice utilizate vor urmări dezvoltarea capacităţii de lectură şi traducere, a 

spiritului critic al elevilor prin reflecţii, exprimarea opiniilor şi compararea izvoarelor - astfel 

încât aceştia să-şi exerseze competenţele de înţelegere, analiză şi interpretare de text, să poată 

asocia un text literar sau o creaţie artistică unei epoci / unui curent literar. 

 Activităţile de învăţare selectate vor fi orientate spre dezvoltarea creativităţii şi a spiritului 

critic, spre perfecţionarea exprimării şi spre formarea capacităţilor de înţelegere şi apreciere a 

moştenirii literare a umanităţii. Câteva exemple de activităţi didactice care pot susţine demersul 

de dezvoltare a competenţelor specifice sunt prezentate în cele ce urmează:  



 10 

 

 

 

 

- exerciţii de identificare a sunetelor în cuvinte şi structuri simple; 

- exerciţii de scriere şi transcriere, de traducere, de lectură; 

- exerciţii de ordonare logică a cuvintelor în cadrul unei propoziţii; 

- exerciţii de recunoaştere a unor forme gramaticale greşite; 

- exerciţii de completare a unor forme gramaticale; 

- elaborare de scheme, diagrame, tabele;  

- exerciţii de etimologie ( detaşarea etimonului grecesc în cuvinte din limba română şi 

limbile moderne studiate) 

- recunoaşterea şi însuşirea elenismelor de uz frecvent; 

- exerciţii de retroversiune; 

- dezvoltarea de proiecte, portofolii pe teme date; 

- proiecţii video; 

- extragerea unor informaţii din cărţi, filme, emisiuni documentare şi interpretarea lor; 

- utilizarea de dicţionare, enciclopedii, hărţi, planşe, fişe de lucru, resurse web; 

- exerciţii de comparare între epoci, zone culturale etc., în vederea stabilirii de asemănări şi 

deosebiri; 

- crearea unor produse de marketing turistic fundamentate pe promovarea patrimoniului 

elen; 

- analizarea de activităţi cotidiene publice sau private, obiceiuri, tradiţii legate de sărbători, 

de educaţie, de familie; 

- analizarea de evenimente marcante ale istoriei greceşti. 

 Conţinuturile abordate se centrează pe domeniul lingvistic şi pe domeniul cultural şi 

turistic. Temele propuse pentru domeniul lingvistic pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a vizează 

următoarele aspecte: elemente de construcţie a comunicării; alfabetul; semnele de punctuaţie şi 

semnele grafice, accentul; articolul; substantivul; adjectivul; pronumele; numeralul cardinal şi 

ordinal; verbul; sintaxa frazei. Procesul de învăţare a noţiunilor gramaticale va cuprinde următorii 

paşi: a) distincţia între diferitele teme (nominale sau verbale) şi între diferitele subtipuri 

flexionare (declinări sau conjugări); b) recunoaşterea morfemelor specifice tipurilor şi subtipurilor 

flexionare; c) recunoaşterea grupurilor desinenţiale în funcţie de tipurile flexionare. 

 Temele propuse pentru domeniul cultural şi turistic sunt organizate pe următoarele module 

tematice: Poporul grec pe pământ grec; Polis-ul. Sparta. Atena; Grecia clasică; Arta greacă; 

Marea – tradiţia navigaţiei; Spaţii sacre; Viaţa personală şi socială a Greciei antice şi moderne. 
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Subtemele propuse pentru fircare temă sunt orientative, profesorul având posibilitatea de a 

propune şi alte teme sau renunţa la unele din listă, după cum va considera relevant pentru 

corelarea conţinuturilor cu competenţele vizate.  

 Câteva recomandări pentru abordarea conţinuturilor: 

- În selecţia temelor şi a textelor, se va avea în vedere domeniul de specializare al elevilor: ghid 

turism religios. Se recomandă texte reprezentative din autori clasici (Xenophon, Aisopos etc.), 

texte religioase ( din Noul Testament, din Sfinţii Părinţi ), selectate astfel încât să prilejuiască 

achiziţia cunoştinţelor de bază. 

- În abordarea didactică se va avea în vedere interferenţa activă între cunoaşterea limbii şi 

înţelegerea informaţiei asupra modului de viaţă şi asupra valorilor spiritualităţii şi culturii 

antice, pe care aceasta le vehiculează. 

- Se recomandă o alocare orară relativ egală pentru conţinutul lingvistic şi cel cultural (50 % 

pentru fiecare domeniu). 

- Achiziţiile lingvistice ale clasei a X-a se sprijină pe cele dobândite în clasa a IX-a, astfel încât 

poate deveni necesară reluarea şi consolidarea anumitor elementelor-cheie în comunicarea 

lingvistică, de la o clasă de studiu la alta. 

 În ceea ce priveşte metodele de evaluare utilizate la această disciplină de studiu, acestea 

vor fi adecvate profilului şi specializării clasei, insistând pe corelaţia limbă – patrimoniu – turism. 

De asemenea, paleta opţiunilor profesorului trebuie să includă, pe lângă exerciţii de tipul celor 

propuse mai sus, şi activităţi complexe, cum ar fi studiul de caz, proiectul didactic, atelierele de 

lucru, dezbaterile, utilizarea imaginilor (planşe, afişe, hărţi, atlase, fotografii, filme). 

Instrumentele de evaluare vor fi alese în funcţie de competenţele vizate şi de obiectivele 

operaţionale ale lecţiei (observarea sistematică, teste, proiecte, portofolii, autoevaluarea, 

investigaţia). 
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