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NOTA DE FUNDAMENTARE 

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

 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-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 - a XII-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. 
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În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a XII-a au 

următoarea structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre 

programele şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-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; 

- 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 Religie – cultul greco-catolic constă în formarea 

personalităţii în concordanţă cu valorile creştine, prin integrarea cunoştinţelor religioase 

în atitudinea moral-creştină şi prin aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa proprie şi a 

comunităţii. Disciplina Religie – cultul greco-catolic propune corelarea conţinuturilor 

din sfera religiei cu problematica abordată de celelalte discipline din aria curriculară 

„Om şi societate,” astfel încât să se realizeze armonizarea cunoştinţelor referitoare la 

concepţia despre lume, furnizate de credinţă şi de ştiinţele pozitive.  

Prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate, disciplina Religie – cultul 

greco-catolic 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”. Un 

rol important îl are integrarea propriilor valori şi păstrarea particularităţilor proprii în 

pluralismul valorilor şi atitudinilor specifice culturii europene, după modelul promovat de 

învăţământul greco-catolic de-a lungul timpurilor. Contribuţia Religiei 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;  
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- 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.   

Disciplina Religie – cultul greco-catolic  face parte din aria curriculară ”Om şi 

societate” şi i se alocă 1 oră/săptămână în trunchiul comun pentru toate filierele şi 

profilurile învăţământului liceal şi pentru şcolile de arte şi meserii. 

Programa şcolară de Religie – cultul greco-catolic este structurată pe 

următoarele componente: 

•  competenţe generale – comune pentru programele şcolare de Religie ale 

tuturor cultelor; 

•  valori şi atitudini – comune pentru programele şcolare de Religie ale tuturor 

cultelor;  

•  competenţe specifice asociate cu conţinuturi; 

•  conţinuturi ale învăţării; 

•  sugestii metodologice. 
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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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CLASA A IX-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la Biblie, ca document fundamental al 
Revelaţiei 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Definirea corespunzătoare a unor termeni 
biblici 

- Biblia, Vechiul Testament, Noul 
Testament, Canon, Inspiraţie, 
Legământ, Potop, Jertfă, Exod, 
Deuteronom, Levitic, Numeri, Paşte, 
Profet, Patriarh, Lege, Teofanie, Mesia, 
Revelaţie, Israel 

1.2. Explicarea principalelor etape ale 
Revelaţiei 

- Originea lumii şi a omului 
- Perioada Patriarhilor 
- Exodul 
- Monarhia 
- Exilul 
 

1.3. Prezentarea contextului istoric în care au 
avut loc anumite evenimente biblice 

- Chemarea lui Avraam 
- Chemarea lui Moise 
- Monarhia 
- Exilul 

2. Explicarea unor evenimente biblice, urmărind consecinţele acestora pentru viaţa de 
credinţă 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Explicarea semnificaţiei teologice a unor 
evenimente biblice 
2.2. Identificarea caracteristicilor experienţei 
religioase a poporului ales 
2.3.Prezentarea etapelor planului de mântuire 
al lui Dumnezeu cu omenirea 

- Originea lumii şi a omului 
- Perioada Patriarhilor 
- Exodul 
- Monarhia 
- Exilul 
 

3. Interpretarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale prin raportare la mesajul 
învăţăturilor de credinţă 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Analizarea modului în care Biblia 
răspunde întrebărilor existenţiale ale omului 
3.2. Exemplificarea modalităţilor prin care 
Dumnezeu este prezent în viaţa poporului ales 

- Originea omului şi a universului 
- Exodul 
- Intrarea în ţara Canaanului 
- Perioada judecătorilor 

4. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Interpretarea cultului religios ebraic ca 
prefigurare a celui creştin 

- Originea lumii şi a omului 
- Perioada Patriarhilor 
- Exodul 
- Monarhia 
- Exilul 
- Experienţa religioasă a poporului ales 
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4.2. Analizarea unor situaţii concrete de 
aplicare a învăţăturilor de credinţă in viaţa de zi 
cu zi 

- Sărbătorile, preoţia, jertfele  
- Tema exodului  
- Intrarea în ţara Canaanului  
- Experienţa religioasă a poporului ales 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Stabilirea de corelaţii între învăţăturile 
biblice şi alte cunoştinţe ştiinţifice şi filozofice 
referitoare la evenimente din istoria 
creştinismului 

- Originea omului şi a universului 
- Exodul 
- Înţelepciunea în Israel 
- Psalmii 

 
 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 
 
 

Biblia – aspecte generale 

•  Denumire, autori, destinatari  

•  Clasificarea cărţilor biblice  

•  Marile etape ale istoriei lui Israel  

 

Originea lumii şi a omului 

•  Crearea lumii şi a omului  

•  Păcatul originar şi consecinţele lui  

•  Tema: păcat – pedeapsă - mântuire 

 

Perioada patriarhilor 

•  Chemarea lui Avraam şi legământul lui cu Dumnezeu  

•  Naşterea şi sacrificiul lui Isaac  

•  Istoria lui Iacob  

 

Exodul  

•  Israelul în Egipt  

•  Vocaţia lui Moise 

•  Legământul de pe Sinai   

 

Instaurarea monarhiei  

•  Regele Saul  

•  Regele David  

•  Regele Solomon 
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Divizarea monarhiei şi profetismul în Israel 

•  Regatul de Nord şi profeţii săi 

•  Regatul de Sud şi profeţii săi  

 

Exilul în Babilon şi dominaţiile străine 

•  Exilul şi profeţii săi 

•  Dominaţia persană, greacă, romană 

 

Experienţa religioasă a Poporului ales 

•  Înţelepciunea lui Israel 

•  Psalmii - Rugăciunea lui Israel 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile programei şcolare pentru clasa a IX-a cultul greco-catolic urmăresc, 

prin tematica propusă, prezentarea sintetică a sensului istoriei omenirii în perspectiva 

Revelaţiei creştine. Astfel, la nivelul clasei a IX-a (şi, în continuare, la nivelul clasei a X-

a) se realizează integrarea tuturor domeniilor studiate în clasele claselor I-VIII, 

prezentându-se sintetic o viziune asupra istoriei mântuirii ca parte integrantă a 

concepţiei despre lume pe care şi-o asumă tânărul, în relaţionare armonioasă între 

raţiune şi trăire religioasă (fides et ratio).  

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic al conţinuturilor, prin centrarea pe 

dezvoltarea de atitudini şi de comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală a adolescenţilor, din viaţa 

comunităţii, din istoria religiilor şi din istoria Bisericii; 

- corelarea cunoştinţelor specifice religiei cu cele dobândite la alte discipline de 

învăţământ, mai ales la nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, 

Geografie, Psihologie). 

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

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic, prin:  

- alegerea de metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor 

şi ale clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate pentru 

fiecare nivel; 

- manifestarea creativităţii şi aptitudinilor pedagogice individuale prin utilizarea 

metodelor şi materialelor didactice adecvate (lucrul cu harta, proiecţii video 

etc.); 

- completarea conţinuturilor religioase generale cu teme adecvate, care să 

corespundă caracteristicilor concrete specifice fiecărei Eparhii sau instituţii de 

învăţământ unde se desfăşoară activitatea; 

- actualizarea permanentă a cunoştinţelor din domeniu prin prezentarea 

scrisorilor enciclice, a scrisorilor pastorale, a scrisorilor apostolice emise de 

Sfântul Scaun sau de conducerea Bisericii Române Unite cu Roma. 
 

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); 
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- analiza asemănărilor şi a deosebirilor (între religii, între textele religioase şi 

cele laice pe teme comune etc.); 

- 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 comunităţii; 

- argumentarea biblică şi patristică; 

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

teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe o temă dată; 

- vizite la locaşuri de cult. 

În cadrul orei de Religie, 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. Pentru că disciplina Religie are un pronunţat caracter formativ, prin 

accentuarea rolului valorilor şi atitudinilor în cadrul universului cognitiv al elevului, se 

recomandă modalităţi de evaluare complementare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
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CLASA A X-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la Biblie, ca document fundamental al 

Revelaţiei 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea adecvată a unor noţiuni biblice, 
în diferite contexte de comunicare (religioase şi 
laice) 
1.2. Sintetizarea elementelor specifice 
Evangheliilor (date despre autor, data 
redactării, destinatari, caracteristici teologice) 

- Evanghelia după Sfântul Matei 
- Evanghelia după Sfântul Marcu 
- Evanghelia după Sfântul Luca 
- Evanghelia după Ioan 
- Scrisorile Sf. Pavel 
- Apocalipsa   

2. Explicarea unor evenimente biblice, urmărind consecinţele acestora pentru viaţa de 
credinţă 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Analizarea comparativă a modalităţilor în 
care este prezentat misterul vieţii lui Isus în 
fiecare evanghelie 

- Evanghelia după Sfântul Matei 
- Evanghelia după Sfântul Marcu 
- Evanghelia după Sfântul Luca 
- Evanghelia după Ioan 
- Scrisorile Sf. Pavel 
- Apocalipsa 
 

2.2. Explicarea semnificaţiei religioase a 
evenimentelor din viaţa Isus 

- Naşterea şi copilăria lui Isus 
- Botezul lui Isus 
- Parabolele 
- Minunile 
- Patima, moartea şi învierea lui Isus 
- Spiritul Sfânt 
- Convertirea Sf. Pavel 

3. Interpretarea unor fapte, fenomene şi situaţii actuale prin raportare la mesajul 
învăţăturilor de credinţă 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1.  Interpretarea mesajelor evanghelice prin 
raportare la contextul biblic 
3.2. Argumentarea importanţei raportării la 
modelul vieţii lui Isus, în analiza evenimentelor 
din viaţa cotidiană 

- Naşterea şi copilăria lui Isus 
- Botezul lui Isus 
- Predica de pe munte 
- Parabolele 
- Minunile 

4. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Identificarea unor modalităţi concrete de 
aplicare a mesajului evanghelic în viaţa 
personală şi în cea a comunităţii 

- Naşterea şi copilăria lui Isus 
- Botezul lui Isus 
- Chemarea apostolilor 
- Parabolele 
- Minunile 
- Sfântul Pavel şi scrisorile sale 
- Sfânta fecioară Maria 
- Spiritul Sfânt 
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5. Corelarea cunoştinţelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Analizarea informaţiilor acumulate la alte 
discipline şcolare, cu privire la fapte şi 
evenimente biblice  

- Evanghelia după Sfântul Matei 
- Evanghelia după Sfântul Marcu 
- Evanghelia după Sfântul Luca 
- Evanghelia după Sfântul Ioan 
- Naşterea şi copilăria lui Isus 
- Botezul lui Isus 
- Parabolele 
- Învierea 
- Apocalipsa 

 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 
 
Introducere în Noul Testament 

•  Cărţile Noului Testament 

•  Contextul istorico-cultural neotestamentar 

•  Formarea Sfintelor Evanghelii 

•  Sfintele Evanghelii: aspecte generale   (autor, dată, loc, destinatari)  

 

Misterele copilăriei lui Isus 

•  Buna Vestire 

•  Naşterea la Betleem 

•  Închinarea păstorilor, îngerilor şi magilor 

•  Prezentarea lui Isus la Templu 

 

Activitatea publică a lui Isus  

•  Botezul lui Isus 

•  Isus învaţă (rugăciunea, parabole, legea cea nouă) 

•  Isus face miracole (alungă demonii, vindecă, învie morţii) 

 

Patima, moartea şi învierea lui Isus  

•  Cina cea de taină 

•  Agonia din Grădina măslinilor 

•  Moartea pe cruce 

•  Învierea lui Isus 

 

Spiritul Sfânt  

•  Coborârea spiritului Sfânt 
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•  Spiritul Sfânt în viaţa Mântuitorului şi a Bisericii 

 

Sfânta Fecioară Maria 

•  Mama lui Isus 

•  Mama ucenicului 

 

Sfântul Pavel şi scrisorile sale 

•  Convertirea şi activitatea misionară 

•  Scrisorile pauline: aspecte generale  

 

Apocalipsa 

•  Aspecte generale  

•  Marile figuri ale Apocalipsei şi semnificaţia lor 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile programei şcolare pentru clasa a X-a cultul greco-catolic urmăresc, 

prin tematica propusă, prezentarea sintetică a sensului istoriei omenirii în perspectiva 

Revelaţiei creştine. Astfel, la nivelul clasei a X-a - se realizează integrarea tuturor 

domeniilor studiate în clasele  I-VIII, prezentându-se sintetic o viziune asupra istoriei 

mântuirii ca parte integrantă a concepţiei despre lume pe care şi-o asumă tânărul, în 

relaţionare armonioasă între raţiune şi trăire religioasă (fides et ratio).  

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic al conţinuturilor, prin centrarea pe 

dezvoltarea de atitudini şi de comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală a adolescenţilor, din viaţa 

comunităţii, din istoria religiilor şi din istoria Bisericii; 

- corelarea cunoştinţelor specifice religiei cu cele dobândite la alte discipline de 

învăţământ, mai ales la nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, 

Geografie, Psihologie). 

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

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic, prin:  

- alegerea de metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor 

şi ale clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate pentru 

fiecare nivel; 

- manifestarea creativităţii şi aptitudinilor pedagogice individuale prin utilizarea 

metodelor şi materialelor didactice adecvate (lucrul cu harta, proiecţii video 

etc.); 

- completarea conţinuturilor religioase generale cu teme adecvate, care să 

corespundă caracteristicilor concrete specifice fiecărei Eparhii sau instituţii de 

învăţământ unde se desfăşoară activitatea; 

- actualizarea permanentă a cunoştinţelor din domeniu prin prezentarea 

scrisorilor enciclice, a scrisorilor pastorale, a scrisorilor apostolice emise de 

Sfântul Scaun sau de conducerea Bisericii Române Unite cu Roma. 
 

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 religii, între textele religioase şi 

cele laice pe teme comune etc.); 
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- 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 comunităţii; 

- argumentarea biblică şi patristică; 

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

teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe o temă dată; 

- vizite la locaşuri de cult. 

În cadrul orei de Religie, 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. Pentru că disciplina Religie are un pronunţat caracter formativ, prin 

accentuarea rolului valorilor şi atitudinilor în cadrul universului cognitiv al elevului, se 

recomandă modalităţi de evaluare complementare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
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CLASA A XI-A 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Se aplică şi la clasa a XII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de 
arte şi meserii + anul de completare. 

1. Definirea şi caracterizarea unor termeni , noţiuni specifice religiei 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1 Definirea unor noţiuni teologice 
1.2. Caracterizarea diferitelor noţiuni 
teologice 
1.3. Identificarea unor probleme cu care s-a 
confruntat Biserica de-a lungul anilor 

Forme de exprimare a cultului 
Edificii de cult şi obiecte liturgice 
Liturgia – celebrarea misterului divin 
Biserica în perioada medievală 
Biserica primelor veacuri 
Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  
 

2. Explicarea unor evenimente, rituri, celebrări religioase  

Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1. Argumentarea unor adevăruri de 
credinţă, a unor gesturi liturgice 
2.2. Analiza şi interpretarea principalelor 
etape ale descoperirii şi formulării unor 
adevăruri de credinţă 

Forme de exprimare a cultului 
Edificii de cult şi obiecte liturgice 
Liturgia – celebrarea misterului divin 
Biserica în perioada medievală 
Biserica primelor veacuri 
Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  
 

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în trăirea creştină  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Interpretarea unor comportamente de 
trăire creştină 
3.2. Analizarea unor comportamente prin 
raportare la valorile creştine 

Forme de exprimare a cultului 
Edificii de cult şi obiecte liturgice 
Liturgia – celebrarea misterului divin 
Biserica în perioada medievală 
Biserica primelor veacuri 
Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  
 

4. Aplicarea învăţăturilor  de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Argumentarea unor poziţii diferite privind 
trăirea adevărurilor de credinţă 
 
4.2. Observarea şi recunoaşterea roadelor 
unei vieţi creştine   

4.3. Transpunerea valorilor creştine în viaţa 
cotidiană 

Forme de exprimare a cultului 
Edificii de cult şi obiecte liturgice 
Liturgia – celebrarea misterului divin 
Biserica în perioada medievală 
Biserica primelor veacuri 
Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  
 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Transpunerea învăţăturilor de credinţă 
în diferite situaţii din viaţa personală 

Forme de exprimare a cultului 
Edificii de cult şi obiecte liturgice 
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5.2. Implementarea moralei creştine în viaţa 
personală şi a societăţii 

Liturgia – celebrarea misterului divin 
Biserica în perioada medievală 
Biserica primelor veacuri 
Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  
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LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 

 

Biserica – Comunitate vizibilă şi spirituală  

•  Semnificaţia Bisericii 

•  Biserica în textele Sfintei Scripturi 

•  Misterul Bisericii 

•  Biserica – Popor al lui Dumnezeu 

•  Însuşirile Bisericii 

 

Biserica primelor veacuri 

•  Biserica din Ierusalim 

•  Persecuţia Bisericii şi răspândirea creştinismului 

•  Imperiul creştin şi libertatea Bisericii 

•  Erezii şi Concilii ecumenice 

 

Biserica în perioada medievală 

•  Ruperea unităţii dintre Biserica de Orient şi Occident  

•  Reforma protestantă şi catolică  

•  Idei anticreştine în Europa 

•  Biserica din Ierusalim 

•  Biserica în secolul al XX-lea 

 

Liturgia – celebrarea misterului divin 

•  Originea cultului creştin 

•  Tipuri de cult 

•  Sărbătorile 

 

Edificii de cult şi obiecte liturgice 

•  Locaşuri de cult 

•  Obiecte şi veşminte liturgice 

•  Icoanele bizantine 

 

Forme de exprimare a cultului 
•  Sfânta Liturghie – izvor de viaţă spirituală  

•  Imnologie bizantină 
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•  Sfintele Sacramente: de iniţiere, vindecare, slujire. 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile programei şcolare de Religie pentru clasa a XI-a , cultul greco-catolic 

urmăresc, prin tematica propusă, prezentarea sintetică a sensului istoriei omenirii în 

perspectiva Revelaţiei creştine. Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor 

principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic al conţinuturilor, prin centrarea pe 

dezvoltarea de atitudini şi de comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală a adolescenţilor, din viaţa 

comunităţii, din istoria religiilor şi din istoria Bisericii; 

- corelarea cunoştinţelor specifice religiei cu cele dobândite la alte discipline de 

învăţământ, mai ales la nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, 

Geografie, Psihologie). 

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

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic, prin:  

- alegerea de metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor 

şi ale clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate pentru 

fiecare nivel; 

- manifestarea creativităţii şi aptitudinilor pedagogice individuale prin utilizarea 

metodelor şi materialelor didactice adecvate (lucrul cu harta, proiecţii video 

etc.); 

- completarea conţinuturilor religioase generale cu teme adecvate, care să 

corespundă caracteristicilor concrete specifice fiecărei Eparhii sau instituţii de 

învăţământ unde se desfăşoară activitatea; 

- actualizarea permanentă a cunoştinţelor din domeniu prin prezentarea 

scrisorilor enciclice, a scrisorilor pastorale, a scrisorilor apostolice emise de 

Sfântul Scaun sau de conducerea Bisericii Române Unite cu Roma. 
 

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 religii, între textele religioase şi 

cele laice pe teme comune etc.); 
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- 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 comunităţii; 

- argumentarea biblică şi patristică; 

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

teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe o temă dată; 

- vizite la locaşuri de cult. 

În cadrul orei de Religie, 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. Pentru că disciplina Religie are un pronunţat caracter formativ, prin 

accentuarea rolului valorilor şi atitudinilor în cadrul universului cognitiv al elevului, se 

recomandă modalităţi de evaluare complementare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
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CLASA A XII-A  

Se aplică şi la clasa a XIII-a - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională. 

 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea noţiunilor de bază cu privire la adevărurile de credinţă şi normele morale 
revelate 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1 Definirea aspectelor caracteristice 
persoanei, din perspectiva învăţăturii creştine  
1.2. Sintetizarea elementelor definitorii ale 
unui comportament creştin, în diferite situaţii 
de viaţă 

- Demnitatea persoanei umane 
- Persoana şi familia 
- Persoana şi Biserica 
- Persoana şi societatea 

2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini cotidiene, urmărind consecinţele 
acestora pentru viaţa de credinţă 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Construirea de argumente pentru diferite 
decizii sau alegeri morale, din viaţa 
personală sau a comunităţii 

2.2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
persoanei, din perspectiva învăţăturii 
creştine, prin raportare la diferite contexte 
(familie, Biserică, societate)  

- Demnitatea persoanei umane 
- Persoana şi familia 
- Persoana şi Biserica 
- Persoana şi societatea 
- Omul – fiinţă sexuată 
 

3. Aplicarea învăţăturilor de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Caracterizarea roadelor unei vieţi 
creştine în plan personal şi pentru comunitate  
3.2. Interpretarea unor comportamente din 
viaţa de zi cu zi, prin raportare la valorile 
creştine 

- Demnitatea persoanei umane 
- Persoana şi familia 
- Persoana şi Biserica 
- Persoana şi societatea 
- Omul – fiinţă sexuată 
 

4. Utilizarea corectă a terminologiei specifice limbajului religios  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1.  Analizarea comparativă a diferitelor 
concepţii cu privire la persoană, prin raportare 
la învăţăturile de credinţă  
4.2. Consultarea unor texte religioase şi laice 
de referinţă, pe tema semnificaţiei şi rolurilor 
persoanei  

- Demnitatea persoanei umane 
- Persoana şi familia 
- Persoana şi Biserica 
- Persoana şi societatea 
- Omul – fiinţă sexuată 
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CLASA A XII-A        

 
LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 
 
 

Demnitatea persoanei umane 

•  Omul – fiinţă religioasă 

•  Omul – chip al lui Dumnezeu 

•  Maturizarea umană şi religioasă 

•  Adolescenţa – personalitate şi limbaj 

•  Criză şi dialog 

 

Omul – fiinţă sexuată 

•  Sexualitatea umană: adevăr şi semnificaţie 

•  Iubirea umană – reflex al Iubirii divine  

•  Dăruire şi stăpânire de sine 

 

Persoana şi familia 

•  Căsătoria în planul lui Dumnezeu  

•  Diferenţă şi complemetaritate în viaţa de cuplu 

•  Dragostea şi curăţia conjugală 

•  Valoarea vieţii umane în planul lui Dumnezeu 

•  Etica reproducerii umane 

•  Agresiuni împotriva vieţii 

•  Biserica familială sau „şcoala părinţilor” 

 

Persoana şi Biserica 

•  Creştinul, mădular al Trupului Mistic al lui Cristos 

•  Vocaţii speciale în Biserică: identitate şi misiune 

•  Rolul laicilor în Biserică 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile programei şcolare de Religie pentru clasa a XII-a , cultul greco-

catolic urmăresc, prin tematica propusă, prezentarea sintetică a sensului istoriei 

omenirii în perspectiva Revelaţiei creştine. Temele au fost selectate din perspectiva 

următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului pragmatic al conţinuturilor, prin centrarea pe 

dezvoltarea de atitudini şi de comportamente; 

- referirea la aspecte actuale din viaţa personală a adolescenţilor, din viaţa 

comunităţii, din istoria religiilor şi din istoria Bisericii; 

- corelarea cunoştinţelor specifice religiei cu cele dobândite la alte discipline de 

învăţământ, mai ales la nivelul ariei curriculare ”Om şi societate” (Istorie, 

Geografie, Psihologie). 

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

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic, prin:  

- alegerea de metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor 

şi ale clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate pentru 

fiecare nivel; 

- manifestarea creativităţii şi aptitudinilor pedagogice individuale prin utilizarea 

metodelor şi materialelor didactice adecvate (lucrul cu harta, proiecţii video 

etc.); 

- completarea conţinuturilor religioase generale cu teme adecvate, care să 

corespundă caracteristicilor concrete specifice fiecărei Eparhii sau instituţii de 

învăţământ unde se desfăşoară activitatea; 

- actualizarea permanentă a cunoştinţelor din domeniu prin prezentarea 

scrisorilor enciclice, a scrisorilor pastorale, a scrisorilor apostolice emise de 

Sfântul Scaun sau de conducerea Bisericii Române Unite cu Roma. 
 

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 religii, între textele religioase şi 

cele laice pe teme comune etc.); 
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- 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 comunităţii; 

- argumentarea biblică şi patristică; 

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

teme, pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe o temă dată; 

- vizite la locaşuri de cult. 

În cadrul orei de Religie, 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. Pentru că disciplina Religie are un pronunţat caracter formativ, prin 

accentuarea rolului valorilor şi atitudinilor în cadrul universului cognitiv al elevului, se 

recomandă modalităţi de evaluare complementare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

 


