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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 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 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; 

- 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 musulman constă în formarea 

personalităţii în concordanţă cu valorile religioase, prin integrarea cunoştinţelor în structurarea 

de atitudini moral-religioase şi prin aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa proprie şi a 

comunităţii. Studiul Religiei – cultul musulman îşi propune pregătirea elevului pentru 

asumarea corectă a propriei identităţi religioase şi pentru dezvoltarea unor relaţii bazate pe 

respect şi înţelegere cu persoane de alte credinţe şi convingeri. 

Prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate, disciplina Religie 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 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;  

- 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 religiilor; noţiuni referitoare 
la atitudini şi comportamente moral-religioase în relaţia cu aproapele şi în raportarea la 
comunitate; modele 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; 

•  „sensibilizare la cultură” 

- cunoştinţe: contribuţia religiilor la cultura şi civilizaţia universală (istorie, limbă, 
literatură, artă, civilizaţie etc.); 

- abilităţi: analiza, compararea şi dezbaterea vizând rolului 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 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. 
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Programa şcolară de Religie 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 specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi 

convingeri  

2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de 

comunicare 

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor 

atitudini şi comportamente  

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

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

învăţământ 

 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 
•  Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii 

•  Dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte 

•  Asumarea propriei identităţi religioase 

•  Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la 
diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.) 

•  Respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri 

•  Grija faţă de aproapele 

•  Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei 
deveniri spirituale 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Sintetizarea principiilor credinţei islamice - Despre credinţa în cadrul Islamului: principii 
ale credinţei, influenţa credinţei asupra 
ritualului  

1.2. Argumentarea importanţei ritualului în viaţa 
personală şi în viaţa socială 

- Despre ritual: semnificaţie, principii, 
importanţă, relaţia ritual-credinţă,  

1.3. Explicarea elementelor definitorii ale relaţiei 
dintre religie şi morală  

- Relaţia religie-morală la nivel general  
- Relaţia religie-morală în contextul propriei 

credinţe; despre morala islamică  

2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare 

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, în diferite contexte de 
comunicare (limbaj specializat, limbaj colocvial 
etc.) 

- Noţiunea de morală 
- Îndatoriri: în plan religios, în plan moral 
- Despre porunci şi interdicţii  

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Descrierea unor modele de comportament, 
pe baza exemplelor din religie şi din viaţa 
personală 

- Profetul Mahomed, cel mai bun exemplu de 
morală; caracteristici, atitudini, 
comportamente   

3.3.  Formarea unui punct de vedere personal cu 
privire la îndatoririle unui creştin în diferite 
contexte  

- Îndatoriri religioase şi morale: faţă de sine, în 
familie, faţă de ceilalţi, faţă de Allah, faţă de 
Profet, faţă de Coran 

- Porunci şi interdicţii în cadrul Islamului 
3.4. Analizarea specificului unor valori religioase 
în cadrul Islamului 

- Despre curăţenie 
- Despre corectitudine  

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Identificarea modalităţilor de aplicare a unor 
norme şi valori religioase în viaţa personală şi a 
comunităţii  

- Îndatoriri religioase şi morale 
- Despre curăţenie: definire, tipologie, utilitatea 

curăţeniei pentru individ şi pentru societate  
- Despre corectitudine: definire, tipologie, 

importanţă, modalităţi de încălcare a 
corectitudinii 

4.2. Argumentarea importanţei ritualului în viaţa 
unei comunităţi religioase  

- Ritualul în Islam: viaţa socială şi ritualul, 
echilibrul muncă-ritual 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Realizarea de comparaţii între perspectiva 
religioasă şi alte punct de vedere asupra unor 
aspecte din viaţa personală şi socială  

- Religie şi morală 
- Religie şi educaţie pentru sănătate 
- Religie şi educaţie ecologică 
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UNITĂŢI DE CONŢINUT  
 

I. Religia şi morala 
 

1. Ce este morala? 
2. Relaţia moralei cu religia 
3. Importanţa moralei în Islam 

•  Noţiunea de morală islamică 
•  Morala, conform Islamului 
•  Relaţia morală – conştiinţă 

4. Influenţa credinţei şi a ritualului asupra moralei musulmane 
5. Integrarea religiei şi a moralei în cadrul vieţii sociale 
6. Profetul Mahomed, cel mai bun exemplu de morală 

•  Profetul Mahomed era o persoană de încredere 
•  Profetul Mahomed se ţinea de cuvânt 
•  Profetul Mahomed acordă importanţă corectitudinii 

 
II. Îndatoririle religioase şi morale 
 

1. Îndatoririle faţă de noi înşine 
2. Îndatoririle membrilor familiei unii faţă de alţii; ordinea familială 
3. Îndatoririle faţă de societate 
4. Îndatoririle faţă de oameni 
5. Îndatoririle faţă de Allah 
6. Îndatoririle faţă de Profet 
7. Îndatoririle faţă de Coran 
8. Unele îndatoriri morale: 

•  Să ducem un trai ordonat 
•  Să preţuim timpul 
•  Să stabilim relaţii bune cu alţii 
•  Bunătatea şi întrajutorarea 

9. Versete din Coran şi relatările Profetului referitoare la îndatoririle religioase şi 
morale 

 
III. Credinţa şi ritualul în Islam 
 

1. Principiile credinţei în cadrul Islamului 
2. Principiile ritualului în cadrul Islamului 

•  Ce este ritualul? 
•  Este nevoie de ritual? 
•  Influenţa ritualului asupra credinţei 
•  Influenţa credinţei asupra ritualului 
•  Viaţa socială şi ritualul 
•  Echilibrul muncă-ritual 

3. Porunci şi interdicţii în cadrul Islamului 
4. Versete din Coran şi relatările Profetului referitoare la credinţa şi ritualul în Islam 
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IV. Curăţenia şi corectitudinea 
 

1. Noţiunea de curăţenie 
•  Curăţenia materială (abluţiunea minoră pentru rugăciune, abluţiunea majoră) 
•  Curăţenia spirituală (curăţenia sufletească) 

2. Utilitatea de a fi curat din punctul de vedere al individului şi al societăţii 
3. Noţiunea de corectitudine 

•  Corectitudinea în gândire 
•  Corectitudinea în vorbire 
•  Corectitudinea în comportament 

4. Mita şi influenţa negativă a mitei în viaţa socială 
5. Curăţenia mediului şi echilibrul ecologic 
6. Versete din Coran şi relatările Profetului referitoare la curăţenie şi corectitudine 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile propuse în programa şcolară de Religie – cultul musulman clasa a X-a  

sunt structurate pe patru teme: religia şi morala, îndatoririle religioase şi morale, credinţa şi 

ritualul în Islam, curăţenia şi corectitudinea.  

Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- analiza unor teme de actualitate (relaţia religie – morală, educaţie pentru sănătate, 
educaţie ecologică, educaţie pentru utilizarea timpului etc.);  

- referirea la aspecte concrete privind aplicarea normelor religioase şi morale în viaţa 
individului şi a comunităţii; 

- corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ; 
- completarea domeniilor tematice cu elemente din Coran, corelate direct cu tematica 

studiată. 
 
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: 

- dialog, dezbatere pe teme diferite; 
- studii de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală religioasă; 
- problematizarea unor aspecte; 
- implicarea în rezolvarea de probleme concrete din viaţa comunităţii; 
- utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale pentru: ilustrarea unor 

teme, căutarea de informaţii, documentarea pe o temă dată. 
 
În cadrul orei de Religie, evaluarea trebuie să aibă caracter formativ şi funcţie de 

motivare a elevului 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 variate de evaluare: proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a comportamentului elevilor în spaţiul şcolii 

şi în afara acestuia.   


