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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 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 form ării profe sionale şi a Com isiei Europen e c u privire la c onsolidarea 

cooperării europene în  formarea pro fesională – „Declaraţia d e 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 - 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 fundamentare , 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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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Studiul disciplinei Istoria Bisericii Universale (Cultul Adventist de Ziua a Şaptea), 

se focalizează pe realizarea unei viziuni de ansamblu asupra istoriei creştinismului, începând 

cu Biserica primară şi până la biserica contemporană.  

Programa propune ca finalitate a studiului Istoria Bisericii Universale formarea acelor 

competenţe şi aptitudini necesare absolventului învăţământului pentru înţelegerea impactului 

pe care l-a avut creştinismul asupra diferitelor epoci istorice şi a modului în care acestea şi-au 

lăsat amprenta asupra creştinismului. 

Astfel această disciplină şcolară îi conştientizează pe elevi de moştenirea lor spirituală, 

motivându-i la recunoaşterea intervenţiei divine în istorie, de-a lungul timpului, la acceptarea 

diversităţii şi la susţinerea coeziunii, la nivelul comunităţii şi de contribuţia creştinismului la 

cultura şi civilizaţia universală. 

În conformitate cu planul cadru de învăţământ pentru ciclul  liceului, disciplina Istoria 

Biserici Unive rsale face parte din aria curriculară „Discipline Teologice” şi i se alocă 2 

ore/săptămână în curriculumul diferenţiat. 

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

atitudini, competenţe specifice asociate conţinuturilor, sugestii metodologice. 

Cele 5 competenţe generale şi competenţele specifice vizează următoarele domenii: 

Istoria bimilenară a creştinismului – enumerarea evenimentelor; Contextul social, politic şi 

economic; Relaţia dintre Biserica de Apus şi cea de Răsărit; Rolul Reformei în istoria bisericii 

creştine. Fiecărui domeniu de conţinut îi sunt subsumate mai multe teme. La selectarea 

acestor teme au contribuit criterii care ţin atât de ştiinţa istoriei creştinismului, cât si de 

competenţele specifice prevăzute în programă. Tratarea temelor se va face în ordine 

cronologică, fără a se ţine cont de gruparea acestora pe domeniile de conţinut mai sus 

precizate. 

Una din trăsăturile de bază constă în integrarea cunoştinţelor propuse de unele din 

celelalte discipline studiate şi a competenţelor vizate de acestea, ca un demers interdisciplinar 

şi transdisciplinar. 

Sugestiile metodologice oferă cadrelor didactice recomandări privind modalităţi 

pedagogice concrete de utilizare a curriculum-ului în proiectarea şi realizarea activităţilor de 

predare – învăţare – evaluare. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

 

1. Utilizarea adecvată a vocabularului şi conceptelor specifice istoriei bisericeşti, în 

diferite contexte de comunicare. 

2. Dezvoltarea propriilor atitudini şi comportamente pozitive prin integrarea valorilor 

şi cunoştinţelor de istorie bisericească. 

3. Aplicarea surselor istorice, metodelor şi tehnicilor specifice istoriei bisericeşti în 

viaţa personală.  

4. Corelarea cunoştinţelor cu cel dobândite la alte discipline de învăţământ. 

 

 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

 Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de 

predare – învăţare a disciplinei au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini: 

•  Dezvoltarea  abilităţilor intelectuale care să permită înţelegerea parcursului, 

cauzelor şi efectelor evenimentelor majore ale istoriei creştine; 

•  Constituirea sentimentului de ataşament, toleranţă, preţuire şi respect faţă de 

convingerile religioase născute în sânul creştinismului; 

•  Dezvoltarea unui caracter puternic pe baza evenimentelor şi personajelor cu 

valoare de model din istoria creştină; 

•  Constituirea şi consolidarea dorinţei de a contribui la răspândirea atitudinii 

irenice în relaţiile cu ceilalţi creştini şi necreştini; 

•  Cunoaşterea rolului social al Bisericii creştine şi punerea în aplicare a 

principiilor sociale ale creştinismului. 
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COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE  

1. Utilizarea adecvată a vocabularului şi conceptelor specifice istoriei bisericeşti, 

în diferite contexte de comunicare. 

1.1. Exprimarea unei opinii referitoare la o temă de istorie bisericească în limbajul adecvat  

1.2. Utilizarea adecvată a termenilor specifici istoriei bisericeşti în expunerea evenimentelor 

1.3. Exprimarea unei judecăţi de valoare, utilizând concepte specifice 

 

2. Dezvoltarea propriilor atitudini şi comportamente pozitive prin integrarea 

valorilor şi cunoştinţelor de istorie bisericească. 

2.1. Identificarea unor modele de comportament creştin în exemple din istoria bisericească 

2.2. Recunoaşterea, compararea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi 

proceselor istorico-religioase 

2.3. Analiza critică a factorilor politici, economico, sociali, culturali, umani şi religioşi care au 

influenţat evoluţia creştinismului 

 2.4. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice 

2.5. Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context istoric religios 

 

3. Aplicarea surselor istorice, metodelor şi tehnicilor specifice istoriei bisericeşti 

în viaţa personală.  

3.1. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate 

3.2. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale referitoare la un eveniment 

istoric 

3.3. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor religioase, în diferite contexte, în 

raport cu principiile biblice  

 

4. Corelarea cunoştinţelor cu cel dobândite la alte discipline de învăţământ 

4.1. Proiectarea unei cercetări pe o temă din istoria bisericească 

4.2. Compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect 

4.3. Analiza diversităţii religioase în diferite spaţii şi perioade istorice 

4.4. Investigarea unui fapt istoric 

4.5. Încadrarea unui eveniment sau unei serii de evenimente într-un context cronologic 
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CLASA A X-A 

          Competenţe specifice                             Conţinuturi 

1.1. Exprimarea unei opinii referitoare la o 
temă de istorie bisericească în limbajul 
adecvat  
1.2. Utilizarea adecvată a termenilor specifici 
istoriei bisericeşti în expunerea evenimentelor 
1.3.Exprimarea unei judecăţi de valoare, 
utilizând concepte specifice 
2.1. Identificarea unor modele de 
comportament creştin în exemple din istoria 
bisericească 
2.2. Recunoaşterea, compararea şi acceptarea 
perspectivelor multiple asupra faptelor şi 
proceselor istorico-religioase 
2.3. Analiza critică a factorilor politici, 
economico, sociali, culturali, umani şi 
religioşi care au influenţat evoluţia 
creştinismului 
2.4. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o 
succesiune de evenimente sau procese 
istorice 
3.1. Aprecierea valorilor trecutului prin 
raportarea la actualitate 
4.1. Proiectarea unei cercetări pe o temă din 
istoria bisericească 
4.2. Compararea relevanţei surselor istorice 
în abordarea unui subiect 
4.4. Investigarea unui fapt istoric 
4.5. Încadrarea unui eveniment sau unei serii 
de evenimente într-un context cronologic 
 

BISERICA PRIMARĂ 

Creştinismul până în anul 100 

•  Contribuţiile politice, filosofice şi 
religioase ale romanilor, grecilor şi 
evreilor 

•  Istoricitatea lui Isus Hristos 
•  Biserica din Ierusalim şi diaspora 

Persecuţiile 
•  Cauze ale persecuţiilor(politice, 

economice, religioase, sociale) 
•  Persecutarea bisericii 
•  Consecinţele persecuţiei 

Consolidarea creştinismului 
•  Erezii în creştinismul primar 
•  Părinţi bisericeşti: apologeţi şi 

polemişti 
•  Creştinismul şi popoarele barbare 
•  Conciliile bisericeşti 
•  Monasticismul răsăritean şi apusean 

1.1. Exprimarea unei opinii referitoare la o 
temă de istorie bisericească în limbajul 
adecvat  
1.2. Utilizarea adecvată a termenilor specifici 
istoriei bisericeşti în expunerea evenimentelor 
2.2. Recunoaşterea, compararea şi acceptarea 
perspectivelor multiple asupra faptelor şi 
proceselor istorico-religioase 
2.3. Analiza critică a factorilor politici, 
economico, sociali, culturali, umani şi 
religioşi care au influenţat evoluţia 
creştinismului 
2.4. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o 

BISERICA MEDIEVALĂ 

Supremaţia papalităţii 

•  Apogeul puterii papale 
         - superioritatea episcopului roman 
         - apariţia liturghiei 

•  Schisma dintre Apus şi Răsărit 
   - Biserica şi Imperiul de Răsărit 
   - Biserica şi Imperiul de Apus 
•  Cruciadele: cauze şi consecinţe 
•  Ordinele călugăreşti 
•  Scolasticismul 
   - definiţie, cauze şi metodologie 
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succesiune de evenimente sau procese 
istorice 
2.5. Exprimarea acordului/dezacordului în 
raport cu un context istoric religios 
3.2. Utilizarea adecvată a coordonatelor 
temporale şi spaţiale referitoare la un 
eveniment istoric 
3.3. Analiza critică a acţiunii personalităţilor 
şi grupurilor religioase, în diferite contexte, în 
raport cu principiile biblice  
4.5. Încadrarea unui eveniment sau unei serii 
de evenimente într-un context cronologic 
 

   - şcolile scolasticismului 
Declinul papalităţii 1039- 1449 

•  Captivitatea babiloniană 
•  Apariţia misticismului 

 

 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

BISERICA PRIMARĂ 

Creştinismul până în anul 100 
•  Contribuţiile politice, filosofice şi religioase ale romanilor, grecilor şi evreilor 
•  Istoricitatea lui Isus Hristos 
•  Biserica din Ierusalim şi diaspora 

Persecuţiile 
•  Cauze ale persecuţiilor (politice, economice, religioase, sociale) 
•  Persecutarea bisericii 
•  Consecinţele persecuţiei 

Consolidarea creştinismului 
•  Erezii în creştinismul primar 
•  Părinţi bisericeşti: apologeţi şi polemişti 
•  Creştinismul şi popoarele barbare 
•  Conciliile bisericeşti 
•  Monasticismul răsăritean şi apusean 
 

BISERICA MEDIEVALĂ 

Supremaţia papalităţii 
•  Apogeul puterii papale 

         - superioritatea episcopului roman 
         - apariţia liturghiei 

•  Schisma dintre Apus şi Răsărit 
   - Biserica şi Imperiul de Răsărit 
   - Biserica şi Imperiul de Apus 
•  Cruciadele: cauze şi consecinţe 
•  Ordinele călugăreşti 
•  Scolasticismul 
   - definiţie, cauze şi metodologie 
   - şcolile scolasticismului 

Declinul papalităţii 1039- 1449 
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•  Captivitatea babiloniană 
•  Apariţia misticismului 

 
 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile programei şcolare la disciplina Istoria Bisericii Universale (Cultul Adventist de 

Ziua a Şaptea) sunt un punct de plecare comun pentru profesori, dar lasă şi locul interpretării 

şi adecvării acestora la condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea. 

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care presupune regândirea 

rolurile celor doi parteneri educaţionali – profesorul şi elevul. Programa oferă profesorului 

libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic, în funcţie de caracteristicile clasei sau 

de evenimentele religioase, respectând totuşi logica internă a materiei şi libertatea de a alege 

metode, activităţi adecvate particularităţilor elevilor şi ale clasei. 

Temele au fost selectate astfel încât să asigure caracterul aplicativ al cunoştinţelor de 

istorie bisericească prin valorificarea experienţei de viaţă a elevilor prin referirea la aspecte 

practice din istoria Bisericii şi din viaţa socială de-a lungul timpului. 

Pentru realizarea competenţelor specifice se recomandă utilizarea unor activităţi de 

învăţare cum ar fi: 

•  analiza asemănărilor şi deosebirilor  

•  analiza surselor istorice 

•  gândirea critică 

•  investigaţia 

•  argumentarea biblică 

•  proiectul 

•  metode grafice 

•  studii de caz 

•  rezolvarea creativă de probleme 

•  jocuri de rol 

•  exerciţii de rezolvare a conflictelor 

•  participarea la activităţile bisericii 

Exemple de metode şi tehnici: 

•  conversaţia euristică 

•  problematizarea 
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•  brainstormingul 

•  studiul de caz 

•  mozaicul 

Modalităţi de evaluare: 

•  probe orale 

•  probe scrise, eseuri 

•  autoevaluare 

•  observaţie sistematică a elevilor 

•  portofolii 

Evaluarea trebuie să aibă un caracter formativ, cu scopul de a-l învăţa pe elev să se 

autoevalueze în acord  cu valorile creştine. Deoarece formele clasice de evaluare au limite mai 

accentuate pentru educaţie religioasă decât în cazul altor discipline de studiu, se recomandă 

utilizarea unor modalităţi complementare de evaluare, din exemplele menţionate mai sus, dar 

şi observarea comportamentului elevilor în spaţiul şcolii şi în afara acestuia.  
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