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NOTA DE PREZENTARE 
 Disciplina Spiritualitate se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, profilul teologic, 
specializarea ghid turism religios, cultul greco-catolic, fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână pentru clasele 
a IX-a şi a X-a. În afara acestei ore prevăzute în lista disciplinelor de specialitate, pentru disciplina 
Spiritualitate se pot aloca 1-2 ore/săptămână, pentru fiecare clasă, sub formă de consultaţii şi îndrumări 
spirituale. 

Alături de celelalte discipline teologice, studiul Spiritualităţii în liceele cu profil teologic îşi propune 
să abordeze realităţile vieţii de credinţă, dintr-o perspectivă etico-practică. Studiul spiritualităţii creştine îi 
ajută pe elevi să aprecieze cu conştiinţa dreaptă valorile morale, să le îmbrăţişeze prin adeziune 
personală şi să contribuie la transformarea creştină a lumii, spre binele întregii societăţi (Conf. Conciliul 
Ecumenic Vatican II, Gravissimum Educationis, 2). Pe parcursul anilor de liceu sunt tratate teme vizând 
familiarizarea cu limbajul specific teologiei spirituale, cunoaşterea conceptelor care stau la baza acesteia 
şi aprofundarea diferitelor aspecte ale vieţii spirituale.  

Elaborarea programei şcolare de Spiritualitate a avut în vedere exigenţele impuse de reforma 
curriculară din învăţământul românesc actual. Stabilirea competenţelor şi selectarea conţinuturilor au fost 
realizate respectând principiile accesibilităţii şi transmiterii sistematizate a cunoştinţelor. 

Programa şcolară de Spiritualitate 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 
teologiei spirituale, 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. Utilizarea  adecvată  a conceptelor specifice teologiei spirituale în diferite 
contexte de comunicare 
2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini specifice vieţii spirituale, în 
conformitate cu principiile teologiei spirituale 
3. Integrarea valorilor din domeniul spiritualităţii, în diferite contexte din viaţa 
personală şi a comunităţii 
4. Corelarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii cu cele dobândite la alte 
discipline de învăţământ 

 
 
  

 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea respectului faţă de valorile sacre 
• Asumarea conştientă a îndatoririlor religioase, a responsabilităţilor creştine la nivel personal şi 

comunitar 
• Conştientizarea rolului învăţăturii creştine în formarea personalităţii umane şi în relaţiile 

interumane 
• Dezvoltarea interesului pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea creşterii spirituale 
• Cultivarea atitudinii ecumenice în raport cu alte confesiuni 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A IX-A 

                                                                            
Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Explicarea semnificaţiei riturilor şi a 
gesturilor liturgice 
1.2. Analizarea semnificaţiei diferitelor 
sărbători creştine 
2.1. Definirea elementelor fundamentale ale 
identităţii de creştin 
2.2. Descrierea valorii gesturilor liturgice în 
celebrările liturgice 
2.3. Evidenţierea importanţei relaţiei dintre 
învăţătura creştină despre sacramente şi 
participarea la sacramente 
 

• Locaşuri de cult 
- Spaţiul sacru 
- Arhitectura 
- Istoric – tradiţie bizantină şi latină 
- Pictură, muzica sacră: generalităţi 

• Liturghia, ca slujire religioasă şi rituală 
- Anul liturgic: semnificaţie, structură 
- Sărbătorile, Duminica, liturghia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zilnică a Bisericii, semnificaţii   
- Duminica, Cinstirea zilei de Duminică 
- Sărbătoarea Nașterii Domnului 

o Cinstirea sărbătorii 
o Muzică sacră           
o Reprezentări iconografice 

- Sărbătoarea Botezului Domnului 
o Cinstirea sarbatorii 
o Reprezentări iconografice 

- Săptămâna Patimilor 
o Joia Sfântă 
o Reprezentarea Cinei de Taină în artă 

- Sărbătoarea Invierii Domnului 
o Cinstirea sărbătorii 
o Troparele Învierii 
o Muzica sacră 

- Sărbătoarea Rusaliilor 
o Cinstirea sărbătorii 
o Reprezentări iconografice 

2.1. Definirea elementelor fundamentale ale 
identităţii de creştin 
2.2. Descrierea valorii gesturilor liturgice în 
celebrările liturgice 
2.3. Evidenţierea importanţei relaţiei dintre 
învăţătura creştină despre sacramente şi 
participarea la sacramente 
3.1. Identificarea rolului sacramentelor şi al 
rugăciunii în viaţa personală 
3.2. Evaluarea unor comportamente moral-
creştine în contexte situaţionale date 
4.1. Stabilirea de corelaţii între învăţăturile de 
credinţă şi cunoştinţe ştiinţifice şi filozofice 
referitoare la aceleaşi aspecte 

• Celebrarea sacramentelor 
- Sacramentul Pocăinţei 

o Ritualul Sacramentului 
o Pocăinţa în Tradiţia Bisericii 

- Sacramentul Botezului 
o Ritualul Sacramentului 
o Botezul în Tradiţia Bisericii 

- Sacramentul Sfintei Împărtăşanii 
o Când şi cum ne împărtăşim 
o Rugăciuni la primirea Sfintei 

Împărtăşanii 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A X-A 

 
Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Explicarea semnificaţiei riturilor şi a gesturilor 
liturgice 
1.2. Analizarea semnificaţiei diferitelor sărbători 
creştine 
2.1. Definirea elementelor fundamentale ale 
identităţii de creştin 
2.2. Descrierea valorii gesturilor liturgice în 
celebrările liturgice 
2.3. Evidenţierea importanţei relaţiei dintre 
învăţătura creştină despre sacramente şi 
participarea la sacramente 

• Locaşuri de cult 
- Rolul imaginilor sacre şi simbolistica 

acestora în Biserică 
- Iconostasul 

• Liturghia, ca slujire religioasă şi rituală  
- Anul liturgic 

o Posturile şi pomenirea morţilor 
- Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului 

o Cinstirea Sărbătorii 
o Reprezentări iconografice 

- Sărbătoarea Naşterii Domnului 
o Obiceiuri şi tradiţii 
o Reprezentări ale Naşterii 

Domnului în artă 
- Sărbătoarea Bunei Vestiri 

o Semnificaţia Sărbătorii 
o Rugăciunea Îngerul Domnului 

- Sărbătoarea Floriilor 
o Semnificaţia Sărbătorii 
o Tradiţii 

- Săptămâna Patimilor 
o Vinerea Sfântă 
o  Calea crucii 

- Sărbătoarea Învierii Domnului 
o Obiceiuri şi tradiţii 
o Reprezentări ale Învierii Domnului 

în artă 
2.1. Definirea elementelor fundamentale ale 
identităţii de creştin 
2.2. Descrierea valorii gesturilor liturgice în 
celebrările liturgice 
2.3. Evidenţierea importanţei relaţiei dintre 
învăţătura creştină despre sacramente şi 
participarea la sacramente 
3.1. Identificarea rolului sacramentelor şi al 
rugăciunii în viaţa personală 
3.2. Evaluarea unor comportamente moral-
creştine în contexte situaţionale date 
4.1. Stabilirea de corelaţii între învăţăturile de 
credinţă şi cunoştinţe ştiinţifice şi filozofice 
referitoare la aceleaşi aspecte 
 

• Celebrarea sacramentelor 
- Sacramentul Mirului 

o Ritualul Sacramentului 
o Mirul în Tradiţia Bisericii 

- Sacramentul Căsătoriei 
o Celebrarea Sacramentului 
o Căsătoria în Tradiţia Bisericii 

- Sacramentul Preoţiei 
o Celebrarea Sacramentului 

- Sacramentul Maslului 
o Celebrarea Sacramentului 
o Maslul în Tradiţia Bisericii 
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SUGESTII METODOLOGICE 
Programa şcolară de Spiritualitate pentru clasele a IX-a şi a X-a, profilul teologic, cultul greco-

catolic, specializarea ghid turism religios vizează pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii pentru misiunea lor 
pastoral-misionară şi liturgică. Programa 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.  

Conţinuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică a temelor de 
Spiritualitate. Astfel, temele propuse au urmărit familiarizarea elevilor cu domeniul Spiritualităţii şi 
pregătirea acestora pentru aplicarea cunoştinţelor de spiritualitate în viaţa personală şi a comunităţii.   

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului practic, prin centrarea pe aspecte referitoare la aplicarea valorilor 
religioase în diferite contexte (viaţa personală, viaţa comunităţii, context liturgic); 

- cultivarea interesului faţă de cunoaşterea de sine, pentru a descoperi planul lui Dumnezeu în 
viaţa proprie; 

- corelarea cunoştinţelor din domeniul Spiritualităţii cu progresul în viaţa spirituală. 

 În organizarea şi desfăşurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să 
combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, 
explicaţia – cu cele de tip euristic, utile în analizarea şi interpretarea textelor biblice sau patristice. 

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, precum: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii, a 
comportamentului  şi a atitudinii elevilor la orele de Spiritualitate. 
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1. *** Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 1982. 
2. *** Catehismul Bisericii Catolice, Ed. ARCB, Bucureşti, 1993. 
3. *** Il nuovo dizionario enciclopedico di spiritualita, Ed. Citta Nuova, 2000. 
4. Carulli, M.C., Iezzi, V., Amati per amare, Ed. Insieme, Terlizzi, 2003. 
5. Littauer, F., Sviluppa la tua personalita, Ed. Gribaudi, Milano, 2000. 
6. Pal V., Etica creştină, Ed. Liceului Catolic, Bucureşti, 1999. 
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