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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 

 

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

ale curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor 

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

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

formării profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării 

europene în formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga”, 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 şi 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 şi a X-a pe 

componentele trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul 

programei şcolare, a ofertei educaţionale centrate 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 fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele 

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

curriculară pe care acestea se fundamentează: 

- 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; 
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- 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 atitudini, 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 metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic 

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

Obiectivul general al disciplinei Educaţia spirituală – cultul unitarian constă în 

formarea personalităţii în concordanţă cu valorile spiritualităţii creştine, prin integrarea 

cunoştinţelor adecvate în structurarea de atitudini moral-creştine şi prin aplicarea învăţăturii de 

credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii.  

Prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate, disciplina contribuie la formarea 

competenţelor cheie stabilite la nivelul Comisiei Europene, cu precădere la formarea celor 

care vizează domeniile: a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi 

civice şi „sensibilitate la cultură”. Contribuţia Educaţiei spirituale – cultul unitarian la aceste 

domenii este prezentată detaliat astfel: 

•  a învăţa să înveţi 
- abilităţi: manifestarea autonomiei, a perseverenţei şi a disciplinei în procesul de 

învăţare, reflecţia critică asupra diferitelor aspecte ale învăţării, din perspectiva propriei 

identităţi religioase şi a atitudinii ecumenice;  

- atitudini: aprecierea pozitivă a învăţării şi a importanţei acesteia pentru dezvoltarea 

proprie; adaptabilitate şi flexibilitate în raportarea la cele învăţate; automotivaţie şi 

iniţiativă în procesul de învăţare; dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare permanentă; 

•  competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice 

- cunoştinţe: informaţii despre propria credinţă şi despre alte credinţe şi convingeri; 

cunoştinţe referitoare la principalele evenimente din istoria Bisericii; noţiuni referitoare la 

atitudini şi comportamente creştine în relaţia cu aproapele şi în raportarea la 

comunitate; modele biblice de comportament şi de viaţă; 

- abilităţi: asumarea şi susţinerea propriei identităţi religioase; integrarea în comunităţi 

variate din punct de vedere al convingerilor; respectarea opiniilor şi a comportamentelor 

semenilor; eliminarea din comportament a oricărei forme de violenţă pe criterii 

religioase; medierea situaţiilor conflictuale care pot apărea la nivelul comunităţii;  

- atitudini: înţelegerea diferenţelor dintre valorile specifice diferitelor religii; respectul faţă 

de cei de alte credinţe şi convingeri; responsabilitate în raport cu propriul comportament; 

acceptarea diversităţii şi susţinerea coeziunii la nivelul comunităţii; implicarea în viaţa 

comunităţii; 

•  „sensibilitate la cultură” 

- cunoştinţe: contribuţia religiei la cultura şi civilizaţia universală (istorie, limbă, literatură, 

artă, civilizaţie etc.); 

- abilităţi: analizarea, compararea şi dezbaterea vizând rolul religiei în cultura universală; 

- atitudini: asumarea propriei identităţi religioase şi manifestarea respectului pentru alte 

credinţe; manifestarea unor atitudini pozitive faţă de formele de expresie culturală.   
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Disciplina Educaţia spirituală – cultul unitarian face parte din aria curriculară ”Om şi 

societate” şi i se alocă 1 oră pe săptămână în curriculumul diferenţiat pentru profilul teologic 

unitarian. Pentru disciplina Educaţia spirituală se alocă, în afara orei prevăzute în lista 

disciplinelor de specialitate, 2 ore/ săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultaţii şi 

îndrumări spirituale. Aceste ore vor fi consemnate în condică şi vor face parte din norma 

profesorului de Educaţie spirituală. 

Programa şcolară de Educaţia spirituală – cultul unitarian este structurată pe 

următoarele componente: 

- competenţe generale – comune pentru toate programele şcolare  

- valori şi atitudini  

- competenţe specifice asociate cu conţinuturi; 

- conţinuturi ale învăţării; 

- sugestii metodologice. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 
 

1. Definirea specificului spiritualităţii creştine în comparaţie cu convingerile şi sistemele 

de valori străine 

2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualităţii creştine în diferite situaţii de 

comunicare 

3. Integrarea valorilor şi convingerilor spiritualităţii creştine în structura propriilor 

atitudini şi comportamente. 

4. Aplicarea valorilor  spiritualităţii creştine în viaţa personală şi a comunităţii 

5. Corelarea valorilor spiritualităţii creştine cu valorile cunoscute la alte discipline de 

învăţământ 

 
 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

•  Conştientizarea învăţăturii despre rolul şi locul spiritualităţii creştine în viaţă personală 

şi cea comunitară 

•  Dezvoltarea respectului faţă de valorile vieţii spirituale ale creştinilor 

•  Responsabilităţile izvorâte din asumarea valorilor spiritualităţii creştine ce decurg din 

apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.) 

•  Influenţa asumării spiritualităţii creştine asupra mediului înconjurător 

•  Interesul permanent pentru aprofundarea şi asumarea valorilor spiritualităţii creştine în 

vederea permanentei deveniri spirituale  
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CLASA A IX-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1.  Definirea specificului spiritualităţii creştine în comparaţie cu convingerile şi sistemele 
de valori străine 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1. 1. Argumentarea valorilor spiritualităţii 
creştine şi compararea cu concepţiile ne-
creştine 
 

•  “Anume că neamurile sunt împreună 
moştenitoare (cu iudeii) şi mădulare ale 
aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai 
făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin 
Evanghelie,” (Ef 3, 6) 

1. 2. Asumarea comportamentului social 
conform cu valorile spiritualităţii creştine 

•  “Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi 
mădulare (fiecare) în parte.” (1Cor 12, 
27) 1. 3. Argumentarea roadelor Duhului ca 

rezultatul unei vieţi creştine bazate pe 
credinţă  

•  “Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi 
umblăm.” (Gal 5,25) 

2.  Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualităţii creştine în diferite situaţii de 
comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2. 1. Utilizarea adecvată a termenilor 
specifici valorilor spiritualităţii creştine în 
viaţa de zi cu zi 

•  dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-
răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia;  

2. 2. Analiza comparativă a semnificaţiilor 
specifice ale valorilor (creştine şi ne-
creştine) spiritualităţii şi a conceptelor 
moralei în diferite situaţii de interacţiune 
umană 

•  “Să nu fim iubitori de mărire deşartă, 
supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-
ne unii pe alţii.” (Gal 5, 26) 

3.  Integrarea valorilor şi convingerilor spiritualităţii creştine în structura propriilor 
atitudini şi comportamente. 

Competenţe specifice Conţinuturi 
3. 1. Identificarea unor modele de 
spiritualitate creştină în exemplele biblice 
3. 2. Argumentarea elementelor definitorii 
ale personalităţii creştinului, ca roade 
provenite din lucrarea Duhului 
3. 3. Identificarea roadelor Duhului, ca 
elementele definitorii ale spiritualităţii 
creştine şi nu ca un şir de fapte bune 
ocazionale, disparate 

•  Dragostea: îndelung rabdă; este 
binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu 
se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu 
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci 
se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă, 
dragostea nu cade niciodată.  

4. Aplicarea valorilor  spiritualităţii creştine în viaţa personală şi a comunităţii 
Competenţe specifice Conţinuturi 

4. 1. Argumentarea iubirii ca cea mai pură 
formă de ataşare faţă de Dumnezeu şi 
aproapele 

•  „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 
cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia 
poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
(Matei 22, 37-39) 

4. 2. Argumentarea în favoarea învăţăturii: 
“Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi 
zic: Bucuraţi-vă. (Filipeni 4, 4) 

•  Bucuria întru Dumnezeu şi în afara Lui 

4. 3. Argumentarea învăţăturii: “Dacă se 
poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în 
bună pace cu toţi oamenii.” (Romani 12, 18) 

•  Pacea Dumnezeul ne dă prin împăcarea 
cu sine şi cu toată omenirea 
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5. Corelarea valorilor spiritualităţii creştine cu valorile cunoscute la alte discipline de 
învăţământ 

Competenţe specifice Conţinuturi 
  5. 1. Realizarea unei conexiuni evaluatoare 
între comportamentul social bazat pe 
spiritualitate creştină şi comportamentele 
bazate pe alte valori din oferta educaţională 

•  “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, 
nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se 
tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” 
(Ioan 14, 27) 
 

 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

 
A. Darurile duhovniceşti (1Cor 12,1-31)  

Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul darurilor duhovniceşti, darurile duhovniceşti, felurite slujiri sunt, şi lucrările sunt 
felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, darurile duhovniceşti: cuvânt de înţelepciune,  cuvântul 
cunoştinţei  credinţă, darurile vindecărilor,  faceri de minuni, prorocie, deosebirea duhurilor,  
feluri de limbi şi  tălmăcirea limbilor, „20. Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup. 
(…) 27. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte.” (1Cor 12, 20, 27) 
 

B. Roadele Duhului (Galateni 5, 22-26) 
Termeni şi concepte specifice: 
Roadele Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; “Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.” (Gal 
5,25 )  „Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe 
alţii.” (Gal 5, 26) 
 
 
I. Iubirea 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul iubire, forme ale iubirii: a iubi pe Dumnezeu – iubirea Domnului, iubirea de sine şi 
auto-acceptarea, iubirea aproapelui, iubirea lumii; dragostea: îndelung rabdă; este binevoitoare, 
nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le 
suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată, 
“Anume că neamurile sunt împreună moştenitoare (cu iudeii) şi mădulare ale aceluiaşi trup şi 
împreună-părtaşi ai făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin Evanghelie,” (Ef 3, 6), “„Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este 
marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi.” (Mt 22, 37-39). 
 
  

 
II. Bucuria 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de bucurie, formele bucuriei (bucuria întru Dumnezeu şi bucuria în afara Lui), 
Bucuria Domului, bucuriile zilelor obişnuite, bucuria sărbătorilor, bucuria în cadourile 
Domnului, bucuria vieţii, bucuria Evangheliei, bucuria de ucenic, bucuria răscumpărării, bucuri 
prin Sfântul Duh, “Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă.” (Filipeni 4, 4) 
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III. Pacea 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de pace, formele păcii, contrariul păcii nu este numai războiul, pacea făuritor al 
ordinii, pacea întru Dumnezeu, singurul izvor al păcii este Dumnezeul, pacea Dumnezeul ne dă 
prin împăcarea cu sine şi cu toată omenirea, “ Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema.” (Matei. 5, 9), mijlocul obţinerii păcii este respectarea Legii, pacea 
face parte din bună cuvântarea lui Dumnezeu, „Nu este pace, zice Domnul, pentru cei fără de 
lege!" (Isaia 48, 22), “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. 
Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” (Ioan 14, 27) 
 
 
IV. Lecţii de sinteză 
1. “Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte.” (1Cor 12, 20, 27) 
2.  „Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe 

alţii.” (Gal 5, 26) 
3. “Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”  (Ioan 3, 16) 
4. “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se 

tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” (Ioan 14, 27) 
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CLASA A X-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea specificului spiritualităţii creştine în comparaţie cu convingerile şi sistemele 
de valori străine 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1. 1. Formularea specificului 
comportamentului creştin faţă de aproapele 

•  „Un slujitor al Domnului nu trebuie să se 
certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să 
dea învăţătură, îngăduitor,” (2 Tim. 2, 24) 

1. 2. Definirea conceptelor îndelungă-
răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţenia ca 
fundamentul evanghelic a comportamentului 
în societate 

•  „Drept aceea, cine ştie să facă ce e bine 
şi nu face păcat are.” (Iacov 4, 17) 
 
 

 
2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualităţii creştine în diferite situaţii de 

comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

2. 1. Utilizarea adecvată a termenilor 
specifici valorilor spiritualităţii creştine în 
viaţa de zi cu zi 

“… şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 
smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor 
voastre.” (Matei 11, 29) 

2. 2. Analiza comparativă a semnificaţiilor 
specifice ale valorilor (creştine şi ne-
creştine) spiritualităţii şi a conceptelor 
moralei în diferite situaţii de interacţiune 
umană 

“ Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi 
sunt de folos.” (1 Cor. 6, 12) 
 

 
3.  Integrarea valorilor şi convingerilor spiritualităţii creştine în structura propriilor 

atitudini şi comportamente. 
Competenţe specifice Conţinuturi 

  
3. 1. Identificarea unor modele de 
spiritualitate creştină în exemplele biblice 

•  “Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 
pământul. (Matei 5, 5) 

3. 2. Autoevaluare prin comparaţie cu 
modelul spiritualităţii creştine 

•  „Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu 
împliniţi pofta trupului.” ( Gal 5, 16) 

3. 3 Formarea unei punct de vedere personal 
faţă de formele concordante şi ne-
concordante cu spiritualitate creştină 

•  Esenţa blândeţii constă în supunere faţă 
de voinţa lui Dumnezeu 

 
4. Aplicarea valorilor  spiritualităţii creştine în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice Conţinuturi 
4. 1. Recunoaşterea cazurilor de renunţare la 
valorile spiritualităţii creştin în variate 
situaţii sociale 
4.2. Analiza şi evaluarea comportamentelor 
sociale date şi urmărilor lor din punctul de 
vedere a spiritualităţii creştine 

•  Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă 
este poarta şi lată este calea care duce la 
pieire şi mulţi sunt cei care o află.  Şi strâmtă 
este poarta şi îngustă este calea care duce la 
viaţă şi puţini sunt care o află. (Matei 7, 13-
14)  

 
5. Corelarea valorilor spiritualităţii creştine cu valorile cunoscute la alte discipline de 

învăţământ 
Competenţe specifice Conţinuturi 

  5. 1. Compararea critică a virtuţilor creştine •  Conceptul de libertate în evanghelie şi 
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cu valorile cunoscute la alte discipline de 
studiu 

societate 
•  Binefacerile înfrânării 

 
UNITĂŢI DE CONŢINUT 

 
A.  Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate (Gal 5, 13-16)  

Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul evanghelic şi social al libertăţii, să vă slujit cu dragoste, libertatea ca prilej de a sluji 
trupului, „…vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu 
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.” (Galateni 5, 21b), „Intraţi prin poarta cea strâmtă, că 
largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este 
poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.” (Matei 7, 13-14)  
 
I. Îndelungă-răbdarea 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de Îndelungă-răbdarea, formele răbdării, răbdarea Domnului se materializează în 
clemenţa Lui, răbdarea şi îndelungă-răbdarea sunt definitorii pentru omul creştini, răbdarea 
creştinului se bazează pe credinţă, încredere şi iubire, “Căci aveţi nevoie de răbdare ca, făcând 
voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa.” (Evrei 10,36), Iov – răbdare în suferinţă, 
îndelungă-răbdare a Domnului, trebuie să manifestăm răbdare în lucrurile ne-agreate de noi 
(CH. Într.28), „Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, 
destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,” (2 Tim. 2, 24) 
 
II. Bunătatea 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de bunătate, formele bunătăţii, milostivire, milă, îndurare, ajutor reciproc, aşa este 
caracterul cum este inima, „Vă voi da inimă nouă şi duh nou vă voi da; voi lua din trupul 
vostru inima cea de piatră şi vă voi da inimă de carne.  Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu şi 
voi face ca să umblaţi după legile Mele şi să păziţi şi să urmaţi rânduielile Mele.” (Iezechiel 36, 
26-27), bunătatea nu este doar atitudine emotivă ci, este de fapt acordare de ajutor concret, 
„inimă de piatră”, cordialitate periculoasă, „Drept aceea, cine ştie să facă ce e bine şi nu face 
păcat are.” (Iacov 4, 17) 
 
 
III. Facerea de bine 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de facere de bine, formele facerii de bine, „Nimeni nu este bun, decât unul 
Dumnezeu.” (Luca 18, 19) facerea de bine este un dar cu har, facerea de bine ca şi sacrificiu, 
(păstorul bun îşi dă viaţa pentru oile sale) facerea de bine are răsplată, răutatea îşi are pedeapsa, 
„Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi despre voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate,” 
(Romani 15, 14)  
 
 
IV. Credinţa 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de credinţă, formele credinţei, credinţa lui Dumnezeu este condiţia şi fundamentul 
tuturor formelor de credinţă,  credinţa Domnului se asociază cu bunătatea, clemenţa, şi 
dreptatea Lui, clarificarea sensului conceptelor credinţă şi încredere folosite în Evanghelie, 
credinţă faţă de mine, credinţa înseamnă în primul rând acceptarea cu perseverare 
devotamentul faţă de cineva sau de o idee, credinţă cu încredere, credinţa te eliberează de 
dorinţele momentului, credinţă în serviciu (pilda talanţilor), „Căci unde te vei duce tu, acolo 
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voi merge şi eu şi unde vei trăi tu, voi trăi şi eu; poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul 
tău va fi Dumnezeul meu;” (Ruth 1, 16)  
 
 
V. Blândeţea 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de blândeţe, formele blândeţii, „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.” 
(Matei 5, 5), sinonimul biblic al blândeţii este smerenia, contrariul este fudulia, blândeţea lui 
Isus, esenţa blândeţii este supunerea faţă de Dumnezeu, „Şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt 
blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” (Matei 11, 29)  
 
VI. Înfrânarea (autocontrol, auto-stăpânire) 
Termeni şi concepte specifice: 
Conceptul de înfrânare, asceza, modelul de urmat este oferit de Isus, exercitarea auto-stăpânirii 
este necesar pentru controlul dorinţelor ţi pornirilor noastre, binefacerile înfrânării, limitele 
înfrânării, auto-stăpânirea ca şi calitate interioară, statut moral, formele auto-stăpânirii: în 
vorbire, în valori şi dorinţe materiale, trupeşti,  valori ideative etc., „Toate îmi sunt îngăduite, 
dar nu toate îmi sunt de folos.” (1Cor. 6, 12) 
 
VII. Lecţii de sinteză 
 

1.  „Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea 
învăţătură, îngăduitor,” (2 Tim. 2, 24) 

2.  „Drept aceea, cine ştie să facă ce e bine şi nu face păcat are.” (Iacov 4, 17) 
3.  “… şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor 

voastre.” (Matei 11, 29) 
4.  „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.” (1Cor. 6, 12) 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile propuse în programa şcolară de Educaţia s pirituală – cu ltul unitarian 

pentru clasa a IX-a sunt structurate pe următoarele domenii tematice: darurile duhovniceşti, 

roadele Duhului, iubirea, bucuria, pacea, lecţii de sinteză. Aceste domenii permit aprofundarea 

cunoştinţelor asimilate în anii anteriori prin prelucrări concentrice şi prin introducerea unor 

elemente tematice noi.  

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic, prin centrarea pe dezvoltarea de atitudini şi de 

comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală şi din viaţa comunităţii; 

- corelarea cunoştinţelor cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ, mai ales la 

nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, Geografie, Logică). 

Conţinuturile propuse în programa şcolară de Educaţia s pirituală – cu ltul unitarian 

pentru clasa a X-a sunt structurate pe următoarele domenii tematice: Căci voi, fraţilor, aţi fost 

chemaţi la libertate, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, 
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înfrânarea, curăţia lecţii de sinteză. Aceste domenii permit aprofundarea cunoştinţelor asimilate 

în anii anteriori prin prelucrări concentrice şi prin introducerea unor elemente tematice noi.  

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic, prin centrarea pe dezvoltarea de atitudini şi de 

comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală şi din viaţa comunităţii; 

- corelarea cunoştinţelor cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ, mai ales la 

nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, Geografie, Logică). 

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care permite profesorului 

libertatea de opţiune în maniera de abordare a unei lecţii. Construirea demersului didactic 

trebuie realizată în concordanţă cu competenţele specifice şi trebuie să respecte structura 

internă a temelor, precum şi particularităţile clasei şi ale elevilor. 

Se recomandă utilizarea unor activităţi de învăţare precum: 

- dialogul, dezbaterea pe teme diferite; 

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

- problematizarea unor aspecte (referitoare la creaţie, la relaţia har-libertate etc.); 

- implicarea în rezolvarea unor probleme concrete din viaţa comunităţii; 

- argumentarea biblică; 

- utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea unor teme, pentru 

căutarea de informaţii sau pentru documentarea pe o temă dată. 

În cadrul orei de Edu caţia sp irituală – c ultul un itarian, evaluarea trebuie să aibă 

caracter formativ, cu scopul motivării elevului pentru aplicarea în practică a învăţăturilor legate 

de spiritualitatea creştină. Deoarece formele clasice de evaluare au, pentru educaţia spirituală, 

limite mai accentuate decât în cazul altor discipline de studiu, se recomandă utilizarea unor 

modalităţi complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea 

sistematică a comportamentului elevilor în spaţiul şcolii şi în afara acestuia.  

 


