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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a - a Xa 

 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a - a X-a, documente reglatoare componente ale 

curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului d etaliat d e l ucru asupra obi ectivelor 

sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul 

European de la Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educa ţiei 

şi formării profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării 

europene în  f ormarea p rofesională – „Declaraţia de la Co penhaga”, convenită la 

Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 

curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii 

învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura 

învăţământului preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a - a X-a deopotrivă la 

învăţământul obligatoriu şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru 

învăţământul liceal pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care 

se asigură accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 

23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a X-a pe 

componentele trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul 

programei şcolare, a ofertei educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării 

prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea 

structură:  

- Notă de  fund amentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele 

şcolare pentru clasele a IX-a - a X-a şi documentele de politică educaţională şi 

curriculară pe care acestea se fundamentează: 
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- Notă de  prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul 

specific al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei 

de învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină 

de învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a 

evidenţia achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului 

obligatoriu şi/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi a titudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, 

definite pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice – conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit 

pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodolog ice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic 

adecvat competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTA DE PREZENTARE 

 

Disciplina Cunoştinţe biblice (cultu l adventi st de ziua a şaptea) se studiază în cadrul 

curriculumului diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, filiera vocaţională, profil teologic, 

fiindu-i alocate câte 4 ore pe săptămână, în fiecare din cei doi ani de studiu. 

Studiul acestei discipline, împreună cu cel al celorlalte discipline şcolare din aria 

curriculară Discipline teologice, se focalizează pe realizarea unei viziuni de ansamblu asupra 

Vechiului Testament, care să ofere elevilor posibilitatea de a-şi forma propriul sistem de valori, 

prin raportarea la valorile Bibliei, de a integra cunoştinţe religioase în structurarea de atitudini 

morale şi de a aplica învăţătura de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii. 

Astfel, această disciplină şcolară îşi propune să contribuie la dezvoltarea holistică (fizică, 

intelectuală, spirituală şi socială) a personalităţii elevului, pregătindu-l pentru înţelegerea şi 

practicarea valorilor specifice Bibliei, pentru integrarea în comunităţi variate din punct de 

vedere al convingerilor, pentru acceptarea diversităţii şi susţinerea coeziunii la nivelul 

comunităţii şi pentru înţelegerea contribuţiei învăţăturilor Bibliei la cultura şi civilizaţia 

universală. 

Disciplina Cunoştinţe biblice  va fi continuată în ciclul superior al liceului de disciplina 

Studiul Bib liei, astfel încât, în cei patru ani de liceu, elevul să aibă o înţelegere globală a 

Bibliei. 

Programa este structurată astfel: notă de prezentare, competenţe generale, valori şi 

atitudini, competenţe specifice asociate conţinuturilor, sugestii metodologice.  

Cele cinci competenţe generale şi competenţele specifice vizează următoarele domenii: 

comunicare; relaţii interpersonale şi inter-religii; domeniul atitudinal-comportamental; aspecte 

practic-aplicative; relaţiile interdisciplinare.  

Conţinuturile propuse sunt asociate competenţelor specifice, fapt care permite 

profesorului să realizeze conexiuni între ceea ce învaţă elevul şi scopul pentru care învaţă. O 

anumită competenţă specifică poate fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut, neexistând o 

corespondenţă biunivocă între acestea.  

Sugestiile metodologice oferă cadrelor didactice recomandări privind modalităţi didactice 

concrete de utilizare a curriculumului în proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-

învăţare-evaluare. 
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Programa se adresează atât profesorilor de Cunoştinţe b iblice, precum şi autorilor de 

manuale şcolare, fiind concepută astfel încât să încurajeze creativitatea didactică şi adecvarea 

demersurilor didactice la particularităţile elevilor prin stabilirea ordinii studierii anumitor 

unităţi de conţinut, prin adaptarea acestora la specificul clasei de elevi, prin valorificarea 

experienţei de viaţă a elevilor şi a specificului comunităţii din care aceştia fac parte. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Definirea Sfintei Scripturi, mijloc al revelaţiei divine, ca normă de credinţă 

şi conduită creştină  

2. Utilizarea adecvată noţiunilor de bază cu privire la Sfânta Scriptură 

3. Analizarea unor evenimente biblice din Vechiul Testament în vederea 

formării propriilor atitudini şi comportamente  

4. Aplicarea principiilor biblice în viaţa personală şi a comunităţii 

5. Corelarea cunoştinţelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de 

învăţământ 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

•  Cultivarea dorinţei de studiere a Sfintei Scripturi, mesajul divin pentru om 

•  Dezvoltarea interesului pentru descoperirea lucrării lui Dumnezeu în istoria 

biblică 

•  Cultivarea relaţiei personale cu Dumnezeu (studiu, rugăciune, implicare în viaţa 

bisericii şi a societăţii) 

•  Formarea unei viziuni despre lume şi viaţă în acord cu principiile şi valorile 

Bibliei (dragoste, slujire, altruism, respect, credinţă etc.) 

•  Dezvoltarea holistică şi armonioasă a personalităţii elevului (din punct de vedere 

fizic, intelectual, spiritual şi social) în raport cu valorile biblice  
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CLASA A IX-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea Sfintei Scripturi, mijloc al revelaţiei divine, ca normă de credinţă şi 
conduită creştină  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Definirea Bibliei ca mesaj divin pentru 
omenire 

- Tematica Bibliei 
- Inspiraţia Sfintei Scripturi 
- Contextul istorico-geografic al Sfintei 

Scripturi 
- Principii de guvernare divină 
- Dumnezeul creator – un Dumnezeu al 

iubirii 
1.2. Identificarea temelor fundamentale ale 
Bibliei şi a structurii acesteia 

- Tematica Bibliei 
- Canonul şi structura Bibliei 
- Perioadele istoriei biblice 
- Planul lui Dumnezeu pentru salvarea 

omului 
1.3. Analizarea relaţiei dintre om şi 
Dumnezeu în diferite perioade din istoria 
poporului ales 

- Dumnezeul creator – un Dumnezeu al 
iubirii 

- Omul – coroana creaţiunii 
- Încercarea lui Avraam – revelaţia iubirii 

Tatălui ceresc 
- Plăgile – semn al iubirii divine 
- Eliberarea poporului ales din ţara robiei 
- De la Marea Roşie la Sinai – ocrotirea lui 

Dumnezeu 
- Organizare şi continuitate în societatea 

iudaică 
1.4. Evidenţierea învăţăturilor descoperite în 
Sfânta Scriptură prin interpretarea unor 
evenimente şi a acţiunilor unor personaje 
biblice 

- Noe – statornicie şi credinţă 
- Avraam – credincios printre cei lipsiţi de 

credinţă 
- Isaac – ascultare şi încredere în planul lui 

Dumnezeu 
- Iacov – încredere în făgăduinţele divine 
- Iosif – un om al providenţei 
- Moise – primul conducător al poporului 

lui Dumnezeu 
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2. Utilizarea adecvată noţiunilor de bază cu privire la Sfânta Scriptură 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor 
specifici religiei în argumentarea învăţăturii 
de credinţă  

- Creaţiune şi ştiinţă 
- Sabatul – memorial al creaţiunii 
- Planul lui Dumnezeu pentru salvarea 

omului 
- Cele zece porunci – un Legământ cu 

Dumnezeu 
- Legea ceremonială 
- Sanctuarul – simbol al marii lucrări de 

salvare 
- Sărbătorile 
- Paştele – simbol al eliberării din Egipt şi 

din robia păcatului 
2.2. Analizarea semnificaţiilor actuale ale 
unor termeni specifici religiei şi ale unor 
simboluri religioase 

- Sabatul – memorial al creaţiunii 
- Cele zece porunci – un Legământ cu 

Dumnezeu 
- Principii de sănătate şi igienă 

2.3. Argumentarea rolului formativ pe care îl 
are ascultarea de Dumnezeu în viaţa omului 

- Iacov – încredere în făgăduinţele divine 
- Iosif – un om al providenţei 
- Moise – primul conducător al poporului 

lui Dumnezeu 
- De la Marea Roşie la Sinai – ocrotirea lui 

Dumnezeu 
 

3. Analizarea unor evenimente biblice din Vechiul Testament în vederea formării 
propriilor atitudini şi comportamente  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Analizarea unor modele de atitudini şi 
comportamente creştine în exemplele biblice 

- Noe – statornicie şi credinţă 
- Avraam – credincios printre cei lipsiţi de 

credinţă 
- Isaac – ascultare şi încredere în planul lui 

Dumnezeu 
- Iacov – încredere în făgăduinţele divine 
- Iosif – un om al providenţei 
- Experienţa poporului Israel în Egipt 
- Moise – primul conducător al poporului 

lui Dumnezeu 
- Balaam – profeţii adevărate despre Israel 

3.2. Realizarea de comparaţii între virtuţile 
biblice şi normele etice contemporane 

-     Îndrumări pentru păzirea Sabatului 
- Cele zece porunci – un Legământ cu 

Dumnezeu 
- Principii de sănătate şi igienă 
- Principii de guvernare divină 

3.3. Formularea unui punct de vedere 
propriu referitor la rolul şi responsabilitatea 
respectării valorilor creştine în viaţa 
personală 

-     Îndrumări pentru păzirea Sabatului 
- Cele zece porunci – un Legământ cu 

Dumnezeu 
- Principii de guvernare divină 
- Căderea în păcat 
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4. Aplicarea principiilor biblice în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Analizarea consecinţelor unor atitudini 
şi comportamente asupra vieţii personale şi a 
comunităţii, prin raportare la valorile 
creştine 

- Căderea în păcat 
- Noe – statornicie şi credinţă 
- Nimicirea Sodomei şi Gomorei 
- Iosif – un om al providenţei 
- Eliberarea poporului ales din ţara robiei 
- Încălcarea Legământului de la Sinai 
- Cei patruzeci de ani în pustie – 

consecinţe ale neascultării şi răzvrătirii 
4.2. Identificarea modalităţilor de integrare a 
principiilor biblice în viaţa societăţii 
contemporane  

- Principii de guvernare divină 
- Cele zece porunci – un Legământ cu 

Dumnezeu 
- Principii de sănătate şi igienă 

5. Corelarea cunoştinţelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Realizarea de comparaţii între normele 
creştine, norme etice contemporane şi 
diferitele puncte de vedere oferite de alte 
discipline şcolare (biologie, psihologie, 
istorie etc.) 

- Creaţiune şi ştiinţă 
- Principii de guvernare divină 
- Principii de sănătate şi igienă 

 
 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

 
I. Aspecte introductive ale Sfintei Scripturi  

1. Tematica Bibliei 
2. Inspiraţia Sfintei Scripturi 
3. Canonul şi Structura Bibliei 
4. Contextul istorico-geografic al Sfintei Scripturi 
5. Perioadele istoriei biblice 

II. Creaţiunea 
1. Dumnezeul Creator – un Dumnezeu al iubirii 
2. Creaţiune şi ştiinţă 
3. Omul – coroana creaţiunii 
4. Sabatul – memorial al creaţiunii 
5. Căderea în păcat 
6. Planul lui Dumnezeu pentru salvarea omului 

III. Istoria patriarhilor 
1. Noe – statornicie şi credinţă 
2. Răzvrătirea de la Turnul Babel  
3. Avraam – credincios printre cei lipsiţi de credinţă 
4. Nimicirea Sodomei şi Gomorei 
5. Încercarea lui Avraam – revelaţia iubirii Tatălui ceresc 
6. Isaac – ascultare şi încredere în planul lui Dumnezeu 
7. Iacov – încredere în făgăduinţele divine 
8. Iosif – un om al providenţei 

IV. Istoria poporului Israel 
1. Experienţa poporului Israel în Egipt 
2. Plăgile – semn al iubirii divine 
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3. Paştele – simbol al eliberării din Egipt şi din robia păcatului 
4. Moise – primul conducător al poporului Israel 
5. Eliberarea poporului ales din ţara robiei 
6. De la Marea Roşie la Sinai – ocrotirea lui Dumnezeu 
7. Îndrumări pentru păzirea Sabatului 
8. Cele zece porunci – Un Legământ cu Dumnezeu 
9. Legea ceremonială 
10. Încălcarea Legământului de la Sinai 
11. Sanctuarul – simbol al marii lucrări de salvare 
12. Sărbătorile iudaice 
13. Cei patruzeci de ani în pustie – consecinţe ale neascultării şi răzvrătirii 
14. Balaam – profeţii adevărate despre Israel 
15. Ultimele cuvinte ale lui Moise 

V. Principii morale şi sociale  
1. Principii de guvernare divină 
2. Principii de sănătate şi igienă 
3. Organizare şi continuitate în societatea iudaică 
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CLASA A X-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea Sfintei Scripturi, mijloc al revelaţiei divine, ca normă de credinţă şi 
conduită creştină  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Definirea Bibliei ca mesaj divin pentru 
omenire 

- Isaia – făgăduinţa mesianică 
- Ieremia – profetul lacrimilor 
- Ezechiel – prăbuşire şi restaurare 
- Iov – credinţă în încercare 

1.2. Identificarea temelor fundamentale ale 
Vechiului Testament şi a structurii acestuia 

-   Ocuparea Canaanului sub conducerea lui 
Iosua 
-     Perioada judecătorilor 
- Perioada monarhiei 
- Cărţile poetice 
- Cărţile profeţilor – limbajul mustrării şi 

al alinării 
1.3. Analizarea relaţiei dintre om şi 
Dumnezeu în diferite perioade din istoria 
poporului ales 

- Ultimele cuvinte ale lui Iosua 
- Primii judecători în Israel 
- Ghedeon - puterea minunilor 
- Samuel în slujba Domnului 
- David – om după inima lui Dumnezeu 
- Exemple de credinţă în perioada robiei 

(Daniel, Estera, Ezra, Neemia) 
- Iov – credinţă în încercare 
- Ieremia – profetul lacrimilor 

1.4. Evidenţierea învăţăturilor descoperite în 
Sfânta Scriptură prin interpretarea unor 
evenimente şi a acţiunilor unor personaje 
biblice 

- Cucerirea cetăţii Ierihon  
- Experienţa lui Acan-consecinţele 

neascultării 
- Samson – înălţare şi declin 
- Rut – exemplu de supunere 
- Saul – primul împărat al lui Israel 
- Solomon – un împărat al înţelepciunii 
- Exemple de credinţă în perioada robiei 
- Iov – credinţă în încercare 
- Iona – profetul îndărădnic 

2. Utilizarea adecvată noţiunilor de bază cu privire la Sfânta Scriptură 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor 
specifici religiei în argumentarea învăţăturii 
de credinţă  
2.2. Analizarea semnificaţiilor actuale ale 
unor termeni specifici religiei şi ale unor 
simboluri religioase 

- Poezia Psalmilor 
- Cântarea Cântărilor – alegoria iubirii  
- Isaia – făgăduinţa mesianică 
- Experienţa lui Acan-consecinţele 

neascultării 
- Experienţa lui Iefta 
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2.3. Argumentarea rolului formativ pe care îl 
are ascultarea de Dumnezeu în viaţa omului 

- Iov – credinţă în încercare 
- Împăraţii lui Iuda şi robia Babiloniană 
- Împăraţii lui Israel şi robia Asiriană 
- Mesajul profeţilor mici  

 

3. Analizarea unor evenimente biblice din Vechiul Testament în vederea formării 
propriilor atitudini şi comportamente  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Identificarea modelelor de 
comportament creştin în exemplele biblice 

- Experienţa lui Acan - consecinţele 
neascultării 

- Ultimele cuvinte ale lui Iosua 
- Primii judecători în Israel 
- Ghedeon - puterea minunilor 
- Experienţa lui Iefta 
- Samson – înălţare şi declin 
- Rut – exemplu de supunere 
- Samuel în slujba Domnului 
- Saul – primul împărat al lui Israel 
- David – om după inima lui Dumnezeu 
- Solomon – un împărat al înţelepciunii 
- Exemple de credinţă în perioada robiei 
- Iov – credinţă în încercare 
- Iona – profetul îndărădnic 

3.2. Realizarea de comparaţii între virtuţile 
biblice şi normele etice contemporane 
3.3. Formularea unui punct de vedere 
propriu referitor la principalele valori 
creştine evidenţiate în Vechiul Testament 

- Cucerirea cetăţii Ierihon 
- Împărţirea ţării Canaan 
- Despărţirea regatului în Iuda şi Israel 
- Proverbele şi Eclesiastul – cărţi ale 

înţelepciunii  
- Despre prejudecăţile sociale şi religioase 

4. Aplicarea principiilor biblice în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Analizarea consecinţelor unor atitudini 
şi comportamente asupra vieţii personale şi a 
comunităţii, prin raportare la valorile 
creştine 

-    Experienţa lui Acan- consecinţele 
neascultării 
-    Marea luptă de la Gabaon 
-    Împărţirea ţării Canaan 
-    Ultimele cuvinte ale lui Iosua 
-    Samson – înălţare şi declin 
-    Saul – primul împărat al lui Israel 
-    Împăraţii lui Iuda şi robia Babiloniană 
-    Împăraţii lui Israel şi robia Asiriană 

4.2. Utilizarea modelelor biblice în 
argumentarea importanţei implicării în viaţa 
comunităţii 

-    Ghedeon - puterea minunilor 
-    Samson – înălţare şi declin 
-    Rut – exemplu de supunere 



Cunoştinţe biblice – clasele a IX-a – a X-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea Teologie adventistă 13

4.3. Identificarea modalităţilor de integrare a 
principiilor biblice în viaţa societăţii 
contemporane  

-    Samuel în slujba Domnului 
-    David – om după inima lui Dumnezeu 
- Exemple de credinţă în perioada robiei 

(Daniel, Estera, Ezra, Neemia) 
- Isaia – făgăduinţa mesianică 
- Ieremia – profetul lacrimilor 
- Ezechiel – prăbuşire şi restaurare 

5. Corelarea cunoştinţelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Realizarea de comparaţii între normele 
creştine, norme etice contemporane şi 
diferitele puncte de vedere oferite de alte 
discipline şcolare (literatură, psihologie, 
istorie etc.) 

-    Cucerirea cetăţii Ierihon 
-    Marea luptă de la Gabaon 
-    Împărţirea ţării Canaan 
-    David – om după inima lui Dumnezeu 
-    Solomon – un împărat al înţelepciunii 
-    Despărţirea regatului în Iuda şi Israel 
-    Împăraţii lui Iuda şi robia Babiloniană 
-    Împăraţii lui Israel şi robia Asiriană 
-    Poezia Psalmilor 
- Proverbele şi Eclesiastul – cărţi ale   
înţelepciunii 
-   Cântarea Cântărilor – alegoria iubirii 

 
 
 
 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

 
I. Învăţături din istoria poporului Israel 
A. Ocuparea Canaanului sub conducerea lui Iosua 

1.    Cucerirea cetăţii Ierihon 
2.    Experienţa lui Acan- consecinţele neascultării 
3.    Marea luptă de la Gabaon 
4.    Împărţirea ţării Canaan 
5.    Ultimele cuvinte ale lui Iosua 

B. Perioada judecătorilor 
1. Primii judecători în Israel 
2. Ghedeon - puterea minunilor 
3. Experienţa lui Iefta 
4. Samson – înălţare şi declin 
5. Rut – exemplu de supunere 
6. Samuel în slujba Domnului 

C. Perioada monarhiei  
1. Saul – primul împărat al lui Israel 
2. David – om după inima lui Dumnezeu 
3. Solomon – un împărat al înţelepciunii 
4. Despărţirea regatului în Iuda şi Israel 
5. Împăraţii lui Iuda şi robia Babiloniană 
6. Împăraţii lui Israel şi robia Asiriană 
7. Exemple de credinţă în perioada robiei (Daniel, Estera, Ezra, Neemia) 

II. Literatură, înţelepciune şi profeţie 
A. Cărţile poetice 



Cunoştinţe biblice – clasele a IX-a – a X-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea Teologie adventistă 14

1.   Poezia Psalmilor 
2.   Proverbele şi Eclesiastul – cărţi ale înţelepciunii 
3.   Iov – credinţă în încercare 
4.   Cântarea Cântărilor – alegoria iubirii 

B. Cărţile profeţilor – limbajul mustrării şi al alinării 
1. Isaia – făgăduinţa mesianică 
2. Ieremia – profetul lacrimilor 
3. Ezechiel – prăbuşire şi restaurare 
4. Iona – profetul îndărădnic 
5. Mesajul profeţilor mici  

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

 Conţinuturile propuse în programa şcolară de Cunoştinţe biblice (Cultul Ad ventist de 

Ziua a Şaptea) pentru clasa a IX-a şi a X-a sunt structurate pe două domenii: cunoştinţe de 

bază despre Biblie şi concepte de bază din Vechiul Testament. Prezentul curriculum este 

conceput într-o manieră flexibilă, care presupune regândirea rolurilor celor doi parteneri 

educaţionali – profesorul şi elevul. Astfel, programa permite profesorului libertatea de opţiune 

în abordarea demersului didactic prin alegerea succesiunii capitolelor sau a temelor (care nu au în 

programă o ordine obligatorie), în funcţie de caracteristicile clasei sau de evenimentele religioase, cu 

condiţia respectării logicii interne a domeniului şi a parcurgerii integrale a materiei prevăzute în 

programă. De asemenea, profesorul are libertatea de a alege metode, activităţi şi stiluri variate, 

adecvate particularităţilor elevilor şi ale clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate 

pentru fiecare nivel. 

 În ceea ce priveşte elevii, temele au fost selectate astfel încât să asigure implicarea 

activă a acestora în procesul de predare-învăţare, care să contribuie la formarea capacităţii de 

comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, la exprimarea liberă şi argumentată a 

propriei opinii. Alegerea temelor a avut în vedere asigurarea caracterului practic-aplicativ al 

cunoştinţelor de religie prin valorificarea experienţei de viaţă a elevilor, prin referirea la aspecte 

actuale din viaţa personală a adolescenţilor şi din societatea contemporană, din viaţa comunităţii, din 

istoria religiilor şi din istoria Bisericii.  

Pentru realizarea competenţelor specifice se recomandă utilizarea unor activităţi de învăţare, 

precum: 

- dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente (de dogmatică, de morală 

creştină, de istorie a religiilor); 

- analiza asemănărilor şi a deosebirilor (între diferite aspecte ale vieţii religioase, între religii, 

între textele religioase şi cele laice pe teme comune etc.); 
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- realizarea unor observaţii, studii de caz, micro-anchete, sondaje de opinie pe teme privind 

aspecte concrete din viaţa religioasă a unei comunităţi sau a adolescenţilor; 

- jocul de rol, studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală creştină; 

- analiza unor modele de acţiune privind implicarea în rezolvarea unor probleme concrete din viaţa 

adolescenţilor sau din viaţa comunităţii; 

- argumentarea biblică; 

- elaborarea de texte diverse pe teme religioase (fişe de lectură, comentarii, recenzii, referate, 

eseuri); 

- utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de predare-

învăţare (pentru ilustrarea unor teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe o 

temă dată); 

- vizite la locaşuri de cult, şantiere arheologice; 

- implicarea în organizarea şi desfăşurarea anumitor servicii de cult şi în activităţi de binefacere 

(case de copii, azile de bătrâni, proiecte sociale etc.). 

În cadrul orei de Cunoştinţe biblice, evaluarea trebuie să aibă caracter formativ, cu scopul 

de a-l învăţa pe elev să se autoevalueze în acord cu valorile creştine. Prin evaluare, valorizarea 

efortului de învăţare al elevului şi analiza progresului acestuia în învăţare trebuie completate cu 

motivarea sa pentru aplicarea în practică a învăţăturilor de credinţă. Deoarece formele clasice 

de evaluare au, pentru educaţia religioasă, limite mai accentuate decât în cazul altor discipline 

de studiu, se recomandă utilizarea unor modalităţi complementare de evaluare: proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în 

spaţiul şcolii şi în afara acestuia. 
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