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NOTA DE PREZENTARE 
 

Disciplina Studiul biblic se studiază în cadrul curriculumului diferenţiat, profilul teologic, 

cultul romano-catolic, fiindu-i alocate câte 2 ore/săptămână pentru clasele a IX-a şi a X-a. 

Alături de studiul celorlalte discipline teologice din liceele cu profil teologic catolic, 

studiul Bibliei îşi propune să contribuie în mod cât mai activ la formarea unor competenţe, valori 

şi atitudini cu rol fundamental pentru formarea personalităţii elevului şi a profilului său spiritual. 

Este indiscutabil rolul pe care studiul Bibliei îl ocupă în rândul disciplinelor teologice, ca 

document de bază din care acestea îşi creionează identitatea. Astfel, la nivelul metodologic se 

stabileşte o relaţie necesară între „lumea biblică” (izvorul) şi lumea post-biblică (efectele) printr-

o interacţiune reciprocă. Biblia este documentul religios fundamental al creştinismului. Ea trebuie 

pusă în relaţie atât cu istoria post-biblică, dar şi cu experienţele umane fundamentale. Prezentul 

curriculum încearcă să ţină seama de această perspectivă în abordarea studiului Bibliei.  

Programa şcolară pentru disciplina Studiu biblic 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 de Studiu biblic 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. 

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.  
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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 studiului biblic.  

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. Definirea noţiunilor de bază cu privire la Biblie, ca document fundamental al 
Revelaţiei 

2. Interpretarea unor evenimente biblice, evidenţiind consecinţele acestora pentru 
viaţa de credinţă 

3. Identificarea răspunsului pe care Biblia îl oferă principalelor întrebări 
existenţiale  ale omului 

4. Analizarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale, prin raportare la mesajul 
biblic 

5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbajului biblic în diferite contexte de 
comunicare 

 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 
 
• Cultivarea atitudinii de venerare a Bibliei – Cuvântul lui Dumnezeu adresat 

oamenilor 
• Dezvoltarea interesului faţă de întreaga istorie biblică 
• Dezvoltarea spiritului de iubire, respect, solidaritate, demnitate, slujire, libertate 

etc., valori ce izvorăsc din textul revelat 
• Asumarea conştientă a răspunsului la Revelaţia lui Dumnezeu: rugăciune, 

recunoştinţă, bucurie, convertire  
• Cultivarea spiritului de încredere în Providenţa divină şi acceptarea planului lui 

Dumnezeu 
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CLASA A IX-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
 
1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la Biblie, ca document fundamental al Revelaţiei 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Definirea terminologiei biblice cu 
privire la introducerea în Sfânta Scriptură 

- Prezentarea generală a Bibliei 
- Inspiraţia Sfintei Scripturi 
- Canonul şi împărţirea Sfintei Scripturi 
- Istoria redactării textului Sfintei Scripturi şi 

citirea textului sacru 
- Textul originar şi traducerea Sfintei Scripturi 
- Contextul istorico-geografic al Sfintei Scripturi 
- Interpretarea şi sensurile Sfintei Scripturi 
- Canonul şi împărţirea Sfintei Scripturi 

1.2. Identificarea elementelor 
fundamentale ale redactării textului sacru 

- Izvoare redacţionale 
- Traducerile Sfintei Scripturi 

1.3. Prezentarea principalelor cărţi ale 
Vechiului Testament 

- Canonul şi împărţirea Sfintei Scripturi 
- Prezentare generală a Pentateuhului 
- Cartea Genezei (prezentare generală) 
- Cartea Exodului (prezentare generală) 
- Cartea Leviticului (prezentare generală) 
- Cartea Numerilor (prezentare generală) 
- Cartea Deuteronomului (prezentare generală) 
 

2. Interpretarea unor evenimente biblice, evidenţiind consecinţele acestora pentru viaţa de 
credinţă 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1. Explicarea marilor evenimente care 
stau la originea poporului ales 

- Istoria patriarhilor (Gen. 12-50) 
- Marile epoci ale istoriei biblice  
 

2.2. Interpretarea principalelor teme 
biblice din Pentateuh şi Cartea lui Iosua 

- Tema exodului 
- Tema legământului 
- Tema deşertului 
- Reînnoirea Legământului 
- Intrarea în Ţara promisă 

3. Identificarea răspunsului pe care Biblia îl oferă principalelor întrebări existenţiale ale 
omului 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Analizarea modului în care Biblia 
răspunde întrebărilor existenţiale ale 
omului 

- Imnul creaţiei (Gen 1-11) 
- Tema deşertului 
- Intrarea in Tara promisă 
 

3.2. Exemplificarea modului în care 
Dumnezeu era prezent în viaţa poporului 
ales 

- Cortul Alianţei 
- Tema Legământului 
- Tema deşertului 
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4. Analizarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale, prin raportare la mesajul biblic 
Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Interpretarea unor realităţi ecleziastice 
actuale în lumina imaginilor din Vechiul 
Testament 

- Sărbătorile, preoţia, jertfele Vechii Alianţe 

5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbajului biblic în diferite contexte de comunicare 
 

Competenţe specifice  
Conţinuturi 

 
5.1. Folosirea adecvată a textului Sfintei 
Scripturi în viaţa de credinţă - Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii 

5.2. Utilizarea corectă a textului vetero-
testamentar în interpretarea Noului Testament 
 

- Imagini mesianice întâlnite în Pentateuh 
- Cartea lui Iosua (prezentare generală)  
- Cucerirea Canaanului 
- Reînnoirea Legământului: Iosue 24 

 
 
 

LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 

• Introducere 
- Prezentarea generală a Bibliei 
- Contextul istorico-geografic al Sfintei Scripturi  
- Istoria redactării textului Sfintei Scripturi şi citirea textului sacru 
- Textul originar şi traducerea Sfintei Scripturi  
- Inspiraţia Sfintei Scripturi 
- Interpretarea şi sensurile Sfintei Scripturi 
- Canonul şi împărţirea Sfintei Scripturi 
- Marile epoci ale istoriei biblice  
- Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii 

• Pentateuhul 
- Prezentare generală 
- Izvoare redacţionale 
- Cartea Genezei (prezentare generală): Imnul creaţiei (Gen 1-11); Istoria patriarhilor 

(Gen 12-50) 
- Cartea Exodului (prezentare generală): Chemarea lui Moise; Tema exodului; Tema 

legământului; Decalogul; Cortul Alianţei 
- Cartea Leviticului (prezentare generală): sărbătorile, preoţia, jertfele Vechii Alianţe 
- Cartea Numerilor (prezentare generală): Tema deşertului 
- Cartea Deuteronomului (prezentare generală): Reînnoirea Legământului; Imagini 

mesianice întâlnite în Pentateuh 
• Cărţi istorice  

- Prezentare generală  
- Cartea lui Iosua (prezentare generală): Cucerirea Canaanului; Reînnoirea 

Legământului: Iosue 24 
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CLASA A X-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la Biblie, ca document fundamental al Revelaţiei 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Definirea elementelor constitutive ale 
istoriei şi spiritualităţii lui Israel 

- Cărţile istorice – prezentare generală 
- Cărţile sapienţiale – prezentare generală 
- Cărţile profetice - prezentare generală 

1.2. Definirea termenilor biblici ce 
caracterizează perioada regalităţii şi cărţile 
profetice 

- Cărţile lui Samuel (prezentare generală)     
- Cărţile Regilor (prezentare generală)  
- Cărţile Cronicilor (prezentare generală) 
- Etimologe şi fenomenul profetic 
- Teme centrale în profetism 

2. Interpretarea unor evenimente biblice, evidenţiind consecinţele acestora pentru viaţa 
de credinţă 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Prezentarea templului din Vechiul 
Testament ca imagine a lăcaşului de cult 
creştin 

- Solomon, regele înţelept (2Rg, 2Cr) 
- Construirea şi sfinţirea Templului din 

Ierusalim 
- Istoria Regatului de Sud: Iosia, reforma 

religioasă 
- Rezidirea Templului din Ierusalim 
- Cartea întâi a Macabeilor (prezentare 

generală) 
- Cartea a doua a Macabeilor (prezentare 

generală) 

2.2. Analiza chemării profeţilor ca model 
pentru chemarea creştină 

- Vocaţia şi destinatarii mesajului profetic 
- Profetul Isaia: contextul istoric şi teme 

centrale 
- Profetul Ieremia: contextul istoric şi teme 

centrale 
- Profetul Amos: contextul istoric şi teme 

centrale 

2.3. Interpretarea prăbuşirii poporului ales şi 
a exilului în Babilon ca imagine a căderii 
noastre în păcat 

- Declinul regalităţii: despărţirea în regate  
- Căderea Regatului de Nord (721 î.C)  
- Căderea Regatului de Sud: dărâmarea 

Ierusalimului şi începutul robiei din Babilon 
- Plângerile lui Ieremia – prezentare şi texte 

alese 
- Profeţii Ageu şi Baruh – texte alese 
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3. Identificarea răspunsului pe care Biblia îl oferă principalelor întrebări existenţiale ale 
omului 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Identificarea unor răspunsuri pe care 
Biblia le oferă cu privire la viaţa aceasta  

- Cărţile sapienţiale  - teme centrale: 
- Credinţa in Dumnezeu atotputernicul 

(Ps.,Sir,Int.,Prov) 
- Mesianismul (Ps) 
- Valoarea rugăciunii (Ps,Iov, Sir 
- Întelepciunea (Prov,Int., Sir.) 
- Binele şi răul (Prov) 
- Iubirea si prietenia (Prov,Ct) 
- Suferinţa celui drept (Iov, Ps) 
- Deşertaciunea tuturor lucrurilor pământeşti 

(Qo) 

3.2. Identificarea unor răspunsuri pe care 
Biblia le oferă cu privire la viaţa viitoare 

- Învierea morţilor  (1-2 Mac; Iov; Psalmi; 
Int.) 

- Problema răsplatii (Iov, Ben Sirah) 
- Angeologia (Iov, Ben Sirah, Psalmi) 

3.3. Analizarea iubirii lui Dumnezeu faţă de 
poporul ales ca imagine a iubirii lui Cristos 
pentru Biserică 

- Profetul Osea –contextul istoric, teme 
centrale 

- Profetul Zaharia, contextul istoric, teme 
centrale 

4. Analizarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale, prin raportare la mesajul biblic 
Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Recunoaşterea modului în care 
Dumnezeu acţionează în istorie  
folosindu-se de persoane  

- Cartea Iuditei - Cartea Esterei  
- Cartea lui Ezdra  
- Cartea lui  Neemia 
- Profeţi nescriitori din Regatul de Nord: Ilie şi 

Eliseu 
- Judecători reprezentativi: Ghedeon, Debora, 

Samson 
- Cartea lui Rut  
- Samuel, ultimul judecător, primul profet  
- David, apogeul regalităţii în Israel 

4.2. Recunoaşterea modului în care 
Dumnezeu acţionează în istorie folosindu-se 
de evenimente 

- Sfârşitul exilului babilonian şi începutul 
întoarcerii în Canaan 

- Rezidirea cetăţii Ierusalimului 
5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbajului biblic în diferite contexte de comunicare 

Competenţe specifice  Conţinuturi 
5.1. Folosirea textului biblic în anumite 
contexte de viaţă 
 

- Psalmii mesianici 
- Cartea Cântarea Cântărilor (texte alese) 
- Prietenia lui David cu Ionatan 
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5.2. Utilizarea adecvată a textelor mesianice 
în interpretarea Noului Testament 

- Profeţii secolului al VIII-lea î.C. (Amos, 
Osea, Miheea) – context istoric; teme 
centrale: judecata şi pedeapsă; iubirea 
înşelată; speranţa milostivirii divine; 
monoteismul; Restul sfânt; mesianismul) 

- Profeţii secolelor al VII-lea şi al VI-lea î. 
C.(Sofonia, Naum, Habacuc, Ieremia Baruh, 
Ezechiel – context istoric; teme centrale: ziua 
Domnului; convertirea lui Israel; Noul 
legământ; lucrarea Duhului; mesianismul) 

- Profeţii epocii persane (Aggeu; Zaharia; 
Malahia, Abdia, Ioel, Iona, Daniel) – context 
istoric; teme centrale: Ziua Domnului; 
milostivirea lui Dumnezeu; revărsarea 
Duhului; mesianismul) 

- Isaia, cel mai mare profet al lui Israel 
(autorul: proto-, deutero-, trito-Isaia; context 
istoric; Tema centrală: mesianismul (Isaia 
7,11-15; 9,1-6; 11,1-11; 42,1-7; 49,1-16; 
50,4-9; 52,13-15) 

 
 

LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 

I. Cărţile istorice  
•   Prezentare generală 
•   Teme centrale: 

- Dumnezeu acţionează în istoria poporului ales prin judecători (Ghedeon, Debora, 
Samson) 

- Samuel, ultimul judecător, primul profet 
- Regalitatea: 

o Saul,începutul regalităţii 
o David, apogeul regalităţii în Israel  
o Solomon, regele înţelept; construirea şi sfinţirea Templului 
o Declinul regalităţii (cauze, consecinţe) 
o Profeţi nescriitori din Regatul de Nord: Ilie şi Eliseu 
o Căderea Regatului de Nord (721 î.C) 
o Regatului de Sud: Iosia, reforma religioasă 
o Căderea Regatului de Sud: dărâmarea Ierusalimului şi începutul robiei din 

Babilon 
- Sfârşitul exilului din Babilon: întoarcere şi reconstrucţie (Carţile Ezdra si Neemia,  

texte alese) 
- Dominaţia greacă: cărţile Macabeilor – fidelitatea faţă de Lege  
- Femei vestite ale Vechiului Testament: Rut, Iudita, Estera 

 
II. Cărţile sapienţiale 
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• Prezentare generală 
• Teme alese:  

- Credinţa în Dumnezeu atotputernicul (Ps. ,Sir., Int., Prov.) 
- mesianismul (Ps.) 
- Valoarea rugăciunii(Ps., Iov, Sir.);  
- Întelepciunea (Prov., Int., Sir.) 
- Binele şi răul(Prov., Int.) 
- Iubirea si prietenia (Prov., Ct.) 
- Deşertaciunea tuturor lucrurilor pământesti (Qo); 
- Suferinţa celui drept (Iov) 
- Invierea morţilor şi problema răsplăţi  (Iov, Psalmi, Int.), 
- Angeologia (Iov, Ben Sirah, Psalmi) 

  
III. Cărţile profetice 

- Introducere în cărţile profetice: Etimologie şi fenomenul profetic; clasificări. 
Vocaţia şi destinatarii mesajului profetic 

- Profeţii secolului al VIII-lea î. C (Amos, Osea, Miheea) – context istoric; teme 
centrale: Judecata şi pedeapsă; Iubirea înşelată; Speranţa milostiirii divine; 
Monoteismul; Restul sfânt; Mesianismul) 

- Profeţii secolelor al VII-lea şi al VI-lea î.C. (Sofonia, Naum, Habacuc, Ieremia 
Baruh, Ezechiel) – context istoric; teme centrale: Ziua Domnului; Convertirea lui 
Israel; Noul legământ; Lucrarea Duhului; Mesianismul 

- Profeţii epocii persane (Aggeu, Zaharia, Malahia, Abdia, Ioel, Iona, Daniel) – 
context istoric; teme centrale: Ziua Domnului; Milostivirea lui Dumnezeu; 
Revărsarea Duhului; Mesianismul) 

- Isaia, cel mai mare profet al lui Israel (autorul: proto-, deutero-, trito-Isaia) – 
context istoric; tema centrală: mesianismul (Isaia 7,11-15; 9,1-6; 11,1-11; 42,1-7; 
49,1-16; 50,4-9; 52,13-15) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 
Modul în care este concepută programa şcolară pentru clasele IX-X la disciplina Studiu 

biblic răspunde mai întâi de toate necesităţii familiarizării elevilor cu noţiunile de bază referitoare 

la Sfânta Scriptură, ca document fundamental al Revelaţiei divine, precum şi necesităţii 

cunoaşterii şi interpretării corecte a evenimentelor biblice, urmărind consecinţele acestora pentru 

viaţa proprie de credinţă.  

Rolul profesorului în furnizarea informaţiilor corecte, în explicarea terminologiei de 

specialitate, rolul de călăuză biblică în identificarea răspunsurilor pe care Biblia le oferă 

întrebărilor existenţiale ale omului este determinant.   

De asemenea, utilizarea surselor istorice în predarea Bibliei trebuie să se afle permanent în 

atenţia profesorului. Formarea competenţelor legate de analiza surselor istorice este un obiectiv 

de predare important pentru că valoarea surselor pentru interpretarea istoriei biblice este foarte 

diferită, iar instrumentele de analiză ale diferitelor surse sunt foarte diverse. Din această 

perspectivă, strategiile didactice focalizate pe utilizarea surselor istorice trebuie să ia în 

considerare elemente precum categoria formală de sursă, categoria cronologică, utilizarea 

surselor în atingerea obiectivelor de predare. Conceptul cheie care trebuie să stea în atenţia 

profesorului este cel de multiperspectivitate, însemnând un mod de a gândi, de a selecta, de a  

examina şi de a utiliza dovezi provenind din diferite surse pentru a interpreta corect textul biblic. 

Un demers didactic focalizat pe înţelegerea multiperspectivităţii înseamnă a-i ajuta pe elevi să 

înţeleagă diferite fapte, procese şi evenimente de istorie vetero-testamentară.  

Activităţile propuse trebuie să antreneze în egală măsură ambii parteneri ai procesului 

educaţional: elevul şi profesorul. Profesorului îi revine rolul de călăuză în înţelegerea şi 

interpretarea diferitelor izvoare şi evenimente biblice, ajutându-l pe elev în descoperirea 

misterului revelat şi în relaţionarea mesajului Scripturii cu  trăirea de credinţă a fiecăruia. Rolul 

elevului este de a învăţa prin cooperare, de a învăţa în contexte formale şi non-formale precum şi 

flexibilitatea şi transferul învăţării la o varietate de niveluri: de la un set de concepte la altul, de la 

o disciplină la alta, de la un an şcolar la altul, din cadrul şcolii în viaţa personală etc. Învăţarea 

efectuată de elevi se cere a fi permanent dirijată (în prima fază) şi îndrumată de profesor. 

Aceste activităţi contribuie la înlăturarea stereotipurilor şi a automatismelor de gândire, la 

dezvoltarea interesului faţă de istoria şi de evenimentele biblice, la cultivarea atitudinii de 
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venerare a Sfintei Scripturi, drept Cuvânt al lui Dumnezeu, precum şi la dezvoltarea spiritului de 

iubire, respect şi solidaritate umană. 

De aceea, în parcurgerea temelor prevăzute de programele şcolare se va apela la îmbinarea 

metodelor didactice tradiţionale ca: expunerea, prelegerea, explicaţia, exerciţiul, cu metodele 

moderne: studiul de caz, dezbaterea, procesul literar, dramatizarea etc.  Totodată, utilizarea 

investigaţiei ca demers didactic favorizează exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi metoda 

învăţării prin descoperire, coroborarea izvoarelor istorice şi interpretarea lor, cultivarea 

interesului pentru cercetare etc. Integrarea noilor tehnologii informatice în procesul de predare-

învăţare (inclusiv utilizarea prezentărilor PowerPoint de către profesor sau elevi, utilizarea şi 

analizarea informaţiilor preluate de pe internet etc) devine esenţială în condiţiile multiplicării 

surselor de informare şi de comunicare. 

Una dintre finalităţile importante ale studierii Bibliei în şcoală este familiarizarea tinerilor 

cu textul Scripturii. Pentru aceasta, o parte importantă a procesului didactic va fi alocată lecturii 

biblice şi interpretării textului în lumina învăţăturii Bisericii.    

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Aceasta trebuie să se 

realizeze ca evaluare continuă, formativă. Pentru a favoriza o evaluare obiectivă profesorul 

trebuie să prezinte cu claritate competenţele generale ale disciplinei precum şi competenţele 

specifice urmărite. Alături de formele clasice de evaluare, se recomandă utilizarea unor 

instrumente complementare de evaluare ca: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea 

sistematică a activităţii, comportamentului  şi a atitudinii elevilor la orele de Biblie etc. 
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5. Dicţionar biblic, ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995. 
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7. Dictionnaire de la Bible, vol. I-V, Paris, 1926-1991. 
8. Dictionnaire de Théologie catholique, vol. I-XXVI, Paris, 1903-1950. 
9. La Bible (TOB), Traduction oecumenique, Paris, 1989. 
10. La Bible de Jerusalem (CERF), Paris, 1986. 
11. Petercă, V., De la Abraham la Iosua, Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, 1996. 
12. Septuaginta, Stuttgart, 1935. 
13. Sescu, P., Introducere în Sfânta Scriptură, Ed. Sapientia, Iaşi, 2001. 
14. *** Vocabular de Teologie Biblică (trad.rom.), ARCB, 2001. 
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