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

greco-catolic, specializarea ghid turism religios, 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 care, la rândul 
lor, să conducă la formarea personalităţii elevului şi a profilului său spiritual.  

Biblia este documentul religios fundamental al creştinismului. În raport cu celelalte discipline 
teologice, Biblia trebuie considerată documentul de bază pe care acestea îşi construiesc identitatea. 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. Totodată, s-a 
avut în vedere ca, în perioada liceului, elevii să cunoască cărţile Bibliei şi principalele teme necesare 
pentru înţelegerea globală a acesteia.  

Elaborarea programei şcolare de Studiul biblic 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 Studiul biblic 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 
studiului biblic, 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 Biblie, ca document fundamental 
al Revelaţiei 
2. Explicarea unor evenimente biblice, urmărind consecinţele acestora pentru 
viaţa de credinţă 
3. Interpretarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale prin raportare la 
mesajul învăţăturilor de credinţă 
4. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 
5. Corelarea cunoştinţelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de 
învăţământ 

 
 
  

 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea atitudinii de venerare a Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor 
• Dezvoltarea interesului faţă de întreaga istorie biblică 
• Dezvoltarea valorilor ce izvorăsc din textul revelat (spirit de iubire, respect, solidaritate, 

demnitate, slujire, libertate) 
• 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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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A IX-A 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Definirea corespunzătoare a unor termeni biblici 
1.2. Sintetizarea elementelor referitoare la specificul 
Bibliei 
1.3. Prezentarea contextului istoric în care au avut 
loc anumite evenimente biblice 
2.1. Explicarea semnificaţiei teologice a unor 
evenimente biblice 

Aspecte introductive 
 Definirea Bibliei 
 Cărţile Bibliei 
 Limbile în care a fost scrisă Biblia 
 Autori, inspiraţie, genuri literare, canonicitate 
Originea omului şi a universului 
• Creaţia 
• Căderea în păcat 
• Cain şi Abel 
• Turnul lui Babel 
• Potopul  

 
3.1. Analizarea modului în care Biblia răspunde 
întrebărilor existenţiale ale omului 
5.1. Stabilirea de corelaţii între învăţăturile biblice şi 
viaţa personală sau alte cunoştinţe ştiinţifice şi 
filozofice 
 

Omul 
• Omul – chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 
• Păcat. Pedeapsă. Mântuire 
• Conştiința 

2.1. Explicarea semnificaţiei teologice a unor 
evenimente biblice 
2.2. Sintetizarea experienţei religioase a poporului 
ales 
2.3. Prezentarea etapelor planului de mântuire al lui 
Dumnezeu 
4.1. Analizarea unor situaţii concrete de aplicare a 
învăţăturilor de credinţă in viaţa de zi cu zi 
5.1. Stabilirea de corelaţii între învăţăturile biblice şi 
şi viața personală sau alte cunoştinţe ştiinţifice şi 
filozofice 

Perioada patriarhilor 
• Chemarea lui Avraam 
• Jertfa lui Isaac  
• Lupta lui Iacob cu îngerul 
• Iosif şi fraţii săi 
Moise şi ieşirea din Egipt 
• Robia în Egipt 
• Chemarea lui Moise 
• Paştele 
Traversarea deşertului şi Legea 
• Murmurul poporului 
• Legământul de pe Sinai 
• Viţelul de aur  
Intrarea în ţara Canaanului 
• Trecerea Iordanului 
• Pactul de la Sichem 
Perioada judecătorilor 
• Iehu şi moabiţii 
• Debora şi canaaneii 
• Samson şi filistenii 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A X-A 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea corespunzătoare a unor termeni 
religioşi în descrierea evenimentelor biblice 
1.2. Identificarea principalelor teme biblice  
1.3. Analizarea contextului istoric în care au avut 
loc diverse evenimente biblice; 
2.1. Argumentarea semnificaţiei teologice a unor 
evenimente biblice 
2.2. Caracterizarea diferitelor perioade din istoria 
poporului evreu 
 

Perioada regilor 
• Regele Saul 
• Regele David 
• Regele Solomon 
• Divizarea regatului 

  

2.2. Caracterizarea diferitelor perioade din istoria 
poporului evreu 
2.3. Analizarea fenomenului profetic, evidenţiind 
mesajul mesianic 
3.1. Sintetizarea  principalelor momente ale 
experienţei religioase a poporului ales 
3.2. Prezentarea dificultăţilor cu care s-a confruntat 
poporul evreu în istoria sa 
4.1. Argumentarea aplicabilităţii adevărurilor de 
credinţă şi a valorilor religioase descoperite şi trăite 
de poporul evreu, în contextul social actual 
4.2. Identificarea unor modalităţi de rezolvare a 
problemelor din viaţa de zi cu zi, pornind de la 
exemplele biblice 
5.1. Stabilirea de comparaţii între învăţătura biblică 
şi cunoştinţe referitoare la aceleaşi aspecte, 
dobândite la alte materii de studiu 
 

Regatul de Nord  
• Profetul Ilie 
• Profetul Amos  
• Profetul Osea 
Regatul de Sud  
• Profetul Isaia 
• Profetul Miheea 
• Profetul Ieremia 
Exilul în Babilon  
• Profetul Iezechiel 
• Deutero-Isaia 

 

2.2. Caracterizarea diferitelor perioade din istoria 
poporului evreu 
3.1. Sintetizarea  principalelor momente ale 
experienţei religioase a poporului ales 
 

Întoarcerea din exil şi dominaţiile străine 
• Edictul lui Cirus 
• Reconstruirea Templului 
• Profetul Iona 
• Dominaţia greacă 
• Dominaţia romană 
 

4.1. Argumentarea aplicabilităţii adevărurilor de 
credinţă şi a valorilor religioase descoperite şi trăite 
de poporul evreu, în contextul social actual 
5.2. Utilizarea textului biblic pentru a identifica 
răspunsuri fundamentale pentru trăirea vieţii 
creştine 

Rugăciunea lui Israel 
Înţelepciunea Israelului 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 Programa şcolară pentru disciplina Studiul biblic, pentru clasele a IX-a şi a X-a, profil teologic, 
specializarea ghid turism religios, cultul greco-catolic are ca scop familiarizarea elevilor cu noţiunile de 
bază referitoare la Sfânta Scriptură, ca document fundamental al Revelaţiei divine, precum şi cunoaşterea 
şi interpretarea corectă a evenimentelor biblice, urmărind consecinţele acestora pentru viaţa proprie de 
credinţă.  

Actuala programă şcolară 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. 

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. 

Conceptul cheie care trebuie să stea în atenţia profesorului este cel de multi-perspectivitate, 
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 multi-
perspectivităţii 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. Se va pune accent pe flexibilitatea şi transferul învăţării la o varietate de 
niveluri: de la un set de concepte la altul, de la o disciplină la alta, din cadrul şcolii în viaţa personală etc.  

În parcurgerea temelor prevăzute de programa şcolară se va apela la îmbinarea metodelor 
didactice tradiţionale (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. Utilizarea surselor istorice în predarea 
Studiului biblic 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.  

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Aceasta trebuie să se 
realizeze ca evaluare continuă, formativă. 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 Studiu biblic. 
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RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureşti, 1988. 
2. *** Biblia Sacra Vulgata, Stuttgart, 1994. 
3. *** Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995. 
4. *** Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, vol. I- XXX, Paris, 1907-1953. 
5. *** Dictionnaire de la Bible, vol. I-V, Paris, 1926-1991. 
6. *** Dictionnaire de Théologie catholique, vol. I-XXVI, Paris, 1903-1950. 
7. *** La Bible, traduction oecumenique, Ed. TOB Paris, 1989. 
8. *** La Bible de Jerusalem, Ed. du CERF, Paris, 1986. 
9. *** Septuaginta, Stuttgart, 1935. 
10. *** Vocabular de Teologie Biblică, Ed. ARCB, 2001. 
11. Bagot, J.P., Dubs, J.Cl., Pour lire la Biblie, Ed. ARCB, 1994 (Traducere în limba română de 

Tarciziu Şerban, Cum să citim Biblia).  
12. Charpentier, E., Pour lire l’Ancien Testament, Ed. du Cerf, Paris, 1994 (Traducere în limba 

română de Paula Iosif, Să citim Vechiul Testament, Ed. ARCB, 1998). 
13. Petercă, V., De la Abraham la Iosua, Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti, 1996. 
14. Sescu, P., Introducere în Sfânta Scriptură, Ed. Sapientia, Iaşi, 2001. 
 
 
 
 
 
Grup de lucru  
 

Fodoca Maria Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucureşti 
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