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NOTA DE FUNDAMENTARE 

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

 
Programa şcolară pentru clasele a IX-a – a XII-a, document reglator component al 

curriculumului naţional, a fost elaborat 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 ale 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 noului plan cadru de învăţământ pentru clasa a IX-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, noua programa şcolară pentru clasele a IX-a – a XII-a are 

următoarea structură:  
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- 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 unitarian constă în formarea 

personalităţii în concordanţă cu valorile creştine, prin integrarea cunoştinţelor religioase 

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 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 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 
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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 face parte din aria curriculară ”Om şi societate” şi i se alocă 1 

oră pe săptămână în trunchiul comun pentru toate filierele şi profilurile învăţământului 

liceal şi pentru şcolile de arte şi meserii. 

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 

CLASA a IX-a 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Definirea unor elemente fundamentale 
din etica şi din dogmatica unitariană 

- Esenţa şi caracteristicile lui Dumnezeu 
- Concepţia asupra păcatului 
- Omul: alianţa dintre om şi Dumnezeu, 

virtuţile şi obligaţiile omului 
1.2. Analizarea relaţiei divinitate – om în 
diferite etape din istoria evreilor şi în lumea 
contemporană 

- Sistemul de Simbol al Genezei: omul 
creat după chipul lui Dumnezeu, căderea 
în păcat; alungarea din Paradis, istoria lui 
Noe, turnul din Babel, scara lui Iacov etc. 

- Alianţa dintre om şi Dumnezeu (ca individ 
şi ca membru al unei comunităţi 
religioase) 

- Capacitatea omului de a crede în 
divinitate 

1.3. Interpretarea unor evenimente şi a 
rolurilor unor personaje, din puncte de 
vedere diferite: al istoriei şi al mitologiei unui 
popor 

- Rolul conducătorilor în istoria evreilor: 
regii, judecătorii, profeţii 

- Elemente mitologice în Biblie 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Identificarea genurilor literare şi a 
modalităţilor de discurs, în textul biblic şi în 
alte categorii de texte religioase  

- Forme de dialog în Vechiul Testament: 
dialog argumentativ, dialog sceptic, 
discursul imnic al psalmilor, rugăciunea, 
limbajul profetic, discursul filosofic  

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

- Interpretarea actualizată a simbolurilor din 
Vechiul Testament  

2.3. Argumentarea rolului formativ al 
studierii textelor din Biblie, asupra vieţii 
omului 

- Modele de interpretare a textului Bibliei 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Compararea diferitelor atitudini ale 
omului faţă de Dumnezeu, identificate în 
Vechiul Testament 

- Atitudinea faţă de Dumnezeu (Avram, 
Moise, judecătorii, profeţii) 

3.2. Identificarea virtuţilor creştine în 
exemplele biblice studiate 

- Virtuţile creştine ale omului 

3.3. Formularea unui punct de vedere 
propriu referitor la credinţa, rolul şi 
responsabilitatea unor personaje din Vechiul 
Testament 

- Moise legiuitorul 
- Iona profetul 
- Suferinţele lui Iov 
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4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Identificarea modalităţilor de participare 
la viaţa comunităţii, pe baza modelelor 
biblice studiate 

- Responsabilitatea omului faţă de sine, 
faţă de semeni şi faţă de lumea creată  

4.2. Analizarea consecinţelor etice-
religioase ale diferitelor tipuri de atitudini şi 
comportamente  

- Bine şi rău; libertate şi responsabilitate 
- Rolul conştiinţei şi al voinţei libere în 

dezvoltarea omului 
- Legea – comportamentul faţă de lege 
- Păcatul – alegerea dintre bine şi rău 

4.3. Evidenţierea relaţiei dintre istoria 
evreilor şi procesul de formare al acestui 
popor ca o comunitate religioasă 

- Caracteristicile specifice ale religiei 
evreieşti faţă de religiile altor popoare 
(Dumnezeu, rolul credinţei în 
comportamentul moral-religios al evreilor) 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Realizarea de comparaţii între 
concepţia religioasă asupra omului şi puncte 
de vedere oferite de alte discipline şcolare 
(biologie, psihologie, sociologie etc.) 

- Omul – fiinţă capabilă de a se 
autodezvolta; fiinţă religioasă, fiinţă 
cugetătoare 

- Libera voinţă; libertate şi responsabilitate 
- Conştiinţa  

 
 
 
 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 
 

I. Lectura Bibliei 

1. Omul, ca fiinţă creştină. Relaţia divinitate-om în Vechiul Testament 

- Omul – creat după chipul lui Dumnezeu 

- Locul şi responsabilitatea omului în lumea creată 

- Alungarea din Paradis 

- Alianţa dintre om şi Dumnezeu 

- Atitudinea faţă de Dumnezeu: dialogul dintre Dumnezeu – Noe, Avram, Moise, 

Iacov, profeţii 

- Forme de dialog în Vechiul Testament: dialogul argumentativ, dialogul sceptic, 

discursul imnic al psalmilor, limbajul profetic, dialogul filosofic 
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2. Istoria evreilor, formarea lor în comunitate religioasă 

- Cartea Exodului: Moise legiuitorul; legământul de la muntele Sinai 

- Opera istorică deuteronomistă (judecătorii, regi) 

- Rolul conducătorilor în istoria evreilor: regii, judecătorii, profeţii 

3. Lectura receptivă a Bibliei 

- Locul şi valoarea Bibliei în religia unitariană 

- Modele de interpretare a textului Bibliei 
 
II. Etica şi dogmatica unitariană 

1. Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană 

- Interpretarea actualizată a Simbolurilor din Vechiul Testament 

- Omul – fiinţă capabilă de a se dezvolta 

- Paradisul – lipsa armoniei şi a unităţii dintre Dumnezeu-lume-om 

- Alungarea din Eden – căutarea unităţii cu divinitatea, interpretarea rolului de om 

pe baza credinţei 

- Capacitatea omului de a crede în divinitate; formele credinţei: credinţa lui Noe, 

credinţa lui Avram, credinţa lui Iacov, credinţa lui Iona, credinţa lui Iov 

- Rugăciunea – psalmii ca forme ale rugăciunii 

2. Normele moral-etice şi libertatea omului de a alege  

- Păcatul – alegerea dintre bine şi rău 

- Libertate şi responsabilitate 

- Conştiinţa 

- Libera voinţă 

- Esenţa lui Dumnezeu 

- Activitatea lui Dumnezeu 

- Responsabilitatea omului faţă de sine, faţă de semeni şi faţă de lumea creată 

- Virtuţile creştine ale omului 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

Conţinuturile propuse de programa şcolară de Religie pentru clasa a IX-a, cultul 

unitarian sunt structurate pe două mari domenii:  

•  Lectura Bibliei: omul ca fiinţă religioasă, elemente de istorie a evreilor şi a 

formării comunităţilor religioase, modalităţi de lectură receptivă a Bibliei; 

•  Etica şi dogmatica unitariană: relaţia divinitate – om în societatea 

contemporană, elemente de morală creştină.  

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 şi din viaţa 

comunităţii; 

- 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 unei lecţii. Construirea demersului 

didactic trebuie realizată din perspectiva competenţelor specifice, cu respectarea logicii 

interne a temelor, precum şi a particularităţilor clasei şi ale elevilor. În concordanţă cu 

aceste aspecte, ponderea acordată temelor şi modalitatea de abordare a acestora se 

vor stabili de către fiecare profesor.  

Se recomandă utilizarea unor activităţi de învăţare precum: 

- utilizarea unor metode active (învăţarea prin descoperire, învăţare 

problematizată, învăţare prin cooperare), care să contribuie la dezvoltarea 

capacităţii de cunoaşterea de sine, a celorlalţi şi a omului ca fiinţă religioasă; 

- crearea unor situaţii problemă de etică aplicată, în contextul cărora elevii pot 

dezbate rolul şi libertatea deciziei ca factor al dezvoltării persoanei; 

- analiza unor studii de caz; 
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- organizarea de exerciţii individuale şi în grupuri de lucru pentru interpretarea 

unor fapte, fenomene şi procese legate de domeniul credinţei şi al religiei în 

general; 

- 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 Religie, evaluarea trebuie să aibă caracter formativ, cu scopul 

motivării 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 

complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea 

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

 

 

Sugestii de texte biblice propuse pentru lectură 

 

1. Geneza 1, 1-2, 4-a 

2. Edenul Gen. 2, 4b, 3, 25 

3. Cain şi Abel Gen. 4, 1-16 

4. Potopul Gen. 6-8 cap 

5. Avram şi Isac Gen. 22, 1-9 

6. Naşterea şi chemarea lui Moise Exod 1,7-22; 2,1-25; 3,1-22 

7. La muntele Sinai: Cele zece porunci Exod 14,17-20 

8. Epoca judecătorilor: Ghedeon, Samson Jud. 2,6-3, 6, 11,1-40, 16,1-31  

9. Samuil Sam. 1-3 

10. Domnia lui Solomon 1 Împ. 3, 6, 8 

11. Epoca profeţilor  
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CLASA a X-a 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Definirea elementelor fundamentale  din 
etica şi dogmatica unitariană 

- Părţile Simbolului Unitarian 
- Caracteristicile specifice ale religiei 

unitariene (învăţătura despre 
Dumnezeu, rolul credinţei în 
comportamentul moral-religios al 
unitarienilor) 

1.2. Argumentarea importanţei lui Iisus în 
Biserica creştină 

- Atitudinea faţă de Dumnezeu şi Iisus în 
confesiunile creştine 

1.3. Realizarea de conexiuni între 
evenimentele vieţii lui Iisus şi sărbătorile şi 
ceremoniile bisericeşti  

- Concepţia creştină despre sărbătorile şi 
ceremoniile legate de viaţa lui Iisus 

1.4. Analiza relaţiei dintre situaţia istorică şi 
cea religioasă a unitarienilor, din perspectiva 
formării creştinismului  

- Procesul de formare al dogmaticii 
creştine 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Orientarea în textul Bibliei (identificarea, 
în textul biblic, a relaţiei între învăţătura lui 
Iisus şi cea a apostolilor) 

- Raportul dintre cărţile Noului Testament 

2.2. Identificarea conceptelor cheie din 
învăţătura lui Iisus 

- Concepţia lui Iisus despre Dumnezeu şi 
despre oameni 

2.3. Compararea diferitelor modalităţi de 
discurs şi a genurilor textului biblic 

- Modalităţile de discurs ale lui Iisus 
- Modalităţile de discurs ale apostolilor 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Argumentarea importanţei respectării 
normelor moral-religioase, pe baza 
învăţăturii lui Iisus şi a apostolilor 

- Responsabilitatea faţă de sine şi de 
semeni în primele epoci ale 
creştinismului, în Evul Mediu 

3.2. Analiza rolului unor evenimente şi unor 
personaje în istoria Bisericii unitariene 

- Rolul conducătorilor în istoria 
unitarienilor: episcopii, patronii, tinerii 

3.3. Formularea unui punct de vedere 
propriu referitor la credinţa, rolul şi 
responsabilitatea unor personaj din istoria 
bisericii unitariene 

- Credinţa lui Francisc Dávid 
- Mărinimia binefăcătorilor 
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4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Identificarea modalităţilor de participare 
la viaţa comunităţii, pe baza modelelor 
biblice 

- Responsabilitatea faţă de Dumnezeu, de 
sine şi de semeni  

4.2. Analiza istoriei creştinismului unitarian 
ca proces de formare a unei comunităţi 
religioase 

- Istoria unitarienilor ca formare a unei 
comunităţi religioase 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Compararea diferitelor concepţii asupra 
creştinismului 

- Concepţia despre creştinism a altor 
religii  

- Formarea simbolurilor creştine 
5.2. Sintetizarea caracteristicilor contextului 
istoric în care s-a format comunitatea 
unitariană  

- Istoria unitarienilor ca formare a unei 
comunităţi religioase 

 
 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

 

I. Lectura Bibliei 

1. Omul, ca fiinţă creştină. Relaţia divinitate-om în Sfânta Scriptură 

- Concepţia despre creştinism a altor religii  

- Concepţia creştină despre sărbătorile, ceremoniile legate de viaţa lui Iisus 

- Concepţia lui Iisus despre Dumnezeu şi despre oameni 

- Modalităţile de discurs ale lui Iisus 

- Modalităţile de discurs ale apostolilor 

2. Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă 

- Raportul dintre cărţile Noului Testament  

- Formarea simbolurilor creştine  

- Atitudinea faţă de Dumnezeu şi Iisus în confesiunile creştine 

- Procesul de formare al dogmaticii creştine  

- Responsabilitatea faţă de sine şi de semeni în primele epoci ale creştinismului, în 

Evul Mediu 
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II. Etica şi dogmatica unitariană 

6. Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană 

- Părţile Simbolului Unitarian 

- Responsabilitatea faţă de Dumnezeu, de sine şi de semeni 

 

2. Istoria unitarienilor; formarea lor ca o comunitate religioasă 

- Istoria unitarienilor ca formarea unei comunităţi religioase 

- Caracteristicile specifice ale religiei unitariene (învăţătura despre Dumnezeu, rolul 

credinţei în comportamentul moral-religios al unitarienilor)  

- Rolul conducătorilor în istoria unitarienilor: episcopii, patronii, tinerii 

- Credinţa lui Francisc Dávid 

- Mărinimia binefăcătorilor 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile propuse în programa şcolară de Religie – cultul unitarian pentru 

clasa a X-a sunt structurate pe două mari domenii: Lectura Bibliei (omul ca fiinţă 

religioasă, elemente de istorie a creştinismului şi a formării comunităţilor religioase, 

modalităţi de lectură receptivă a Bibliei) şi Etica şi dogmatica unitariană (relaţia 

divinitate-om în societatea contemporană, elemente de istorie unitariană, elemente de 

morală creştină).  

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 abordarea unei lecţii. Construirea demersului 

didactic trebuie realizată din perspectiva competenţelor specifice, cu respectarea logicii 

interne a temelor, precum şi a particularităţilor clasei şi ale elevilor. În concordanţă cu 

aceste aspecte, ponderea acordată temelor şi modalitatea de abordare a acestora se 

vor stabili de către fiecare profesor.  

Se recomandă utilizarea unor activităţi de învăţare precum: 

- utilizarea unor metode active (învăţarea prin descoperire, învăţare 

problematizată, învăţare prin cooperare), care să contribuie la dezvoltarea 

capacităţii de cunoaşterea de sine, a celorlalţi şi a omului ca fiinţă religioasă; 

- crearea unor situaţii problemă de etică aplicată, în contextul cărora elevii pot 

dezbate rolul şi libertatea deciziei ca factor al dezvoltării persoanei; 

- realizarea unor observaţii 

- analiza unor studii de caz; 

- organizarea de exerciţii individuale şi în grupuri de lucru pentru interpretarea 

unor fapte, fenomene şi procese legate de domeniul credinţei şi al religiei în 

general; 

- argumentarea biblică; 
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- 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 Religie, evaluarea trebuie să aibă caracter formativ, cu scopul 

motivării 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 

complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea 

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

 

Sugestii de texte biblice propuse pentru lectură: 

 

 

1.Naşterea lui Iisus (Matei 2; Luca 2) 

2. Botezarea lui Iisus (Matei 3, Luca 3) 

3. Cuvântarea de pe Munte (Matei 5-7) 

4. Pilda robului nemilostiv (Matei 18, 21-35) 

5. Pilda lucrătorilor viei (Matei 20, 1-16) 

6. Pilda fiului risipitor (Luca 15, 11-32) 

7. Pilda sămănătorului (Matei 13, 1-23) 

8. Parabola talanţilor (Matei 25, 14-30) 

9. Pilda samariteanului (Luca 10, 25-37) 

10. Patimile lui Iisus (Matei 26-27) 

11. Pogorârea Duhului Sfânt şi cei dintâi creştini (Faptele Apostolilor 2) 

12. Întoarcerea lui Saul (Faptele Apostolilor 9, 1-22) 
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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 specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri  

Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1. Identificarea unor concepte şi categorii 
specifice dogmaticii, în învăţătura bisericii 
unitariene 

- Esenţa şi unitatea lui Dumnezeu 
- Toleranţa, libertatea religiei 

1.2. Utilizarea argumentării şi a analizei de text 
în prezentarea unei probleme de dogmatică 

- Dumnezeu ca simbol al monoteismului (în 
învăţăturile lui David Ferenc şi ale 
reformatorilor) 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise 
referitoare la învăţătura de credinţă unitariană  
2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite 
referitoare la o temă de religie 
 

- Omul – colaboratorul lui Dumnezeu 
 
- Caracterul omului, tipologia omului din 

perspective psihologice 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Evaluarea unor situaţii concrete din istoria 
bisericii şi din viaţa de zi cu zi, din punct de 
vedere moral-religios 

- Condamnarea şi moartea lui David Ferenc 
- Rolul conducătorilor în istoria Bisericii 

3.2. Definirea responsabilităţii implicată de rolul 
moral-religios ca individ şi ca membru al unei 
comunităţi 

- Structura Bisericii 
- Rolul tinerilor în biserică 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Aplicarea cunoştinţelor religioase în 
evaluarea unor situaţii-problemă din viaţa 
cotidiană 

- Omul – fiinţă capabilă de autodezvoltare 
- Caracterul omului 
- Sensul vieţii: fericirea, suferinţa, naşterea-

moartea, problema vieţii eterne, menirea 
omului 

- Fericirile 
4.2. Analizarea procesului de luare a deciziilor 
în diferite situaţii din viaţa individului sau a 
comunităţii, pornind de la valorile creştine 

- Formele credinţei 
- Caracterul personal al credinţei 
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5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de 
învăţământ 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Stabilirea de corelaţii între procesele 
istorice şi formele credinţei   

- Formarea Principatului Transilvan 
- Efectele Complanatiei Desiene 
- Instaurarea dominaţiei Habsburgice 

5.2. Utilizarea tehnicilor de analiză literară şi 
lingvistică în interpretarea textelor religioase  

- Activitatea literară al episcopilor şi al 
preoţilor unitarieni 

 
 
 

LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 

I. Tradiţiile şi istoria bisericii 

1. Dumnezeul ca simbol al monoteismului (în învăţăturile lui David Ferenc şi ale 

reformatorilor) 

2. Formarea Principatului Transilvan 

3. Biserica Unitariană − structura, rolul conducătorilor în istoria bisericii  

4. Condamnarea şi moartea lui David Ferenc 

5. Efectele Complanatiei Desiene 

6. Rolul tinerilor în biserică 

7. Instaurarea dominaţiei Habsburgice 

8. Toleranţa, libertatea religiei 

 

II. Omul – colaboratorul lui Dumnezeu 

1. Esenţa şi unitatea lui Dumnezeu  

2. Omul – partenerul lui Dumnezeu (caracterul omului, tipologia omului din perspective 

psihologice) 

3. Formele credinţei 

4. Caracterul personal al credinţei 

5. Omul − fiinţă capabilă de autodezvoltare  

6. Sensul vieţii: fericirea şi suferinţa, naşterea-moartea, problema vieţii eterne, menirea 

omului 

7. Fericirile 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile din programa şcolară de Religie – cultul unitarian sunt centrate, în clasa  

a XI-a, pe studii confesionale – etică şi dogmatică, fiind grupate în două domenii tematice: (I) 

Tradiţiile şi istoria bisericii şi (II) Omul – colaboratorul lui Dumnezeu.  

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

rolurilor celor doi parteneri educaţionali – profesorul şi elevul. Astfel, programa permite 

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic prin alegerea succesiunii 

capitolelor sau a temelor (care nu au în programă o ordine obligatorie), în funcţie de caracteristicile 

clasei sau de evenimentele religioase, cu condiţia respectării logicii interne a domeniului şi a 

parcurgerii integrale a materiei prevăzute în programă. De asemenea, profesorul are libertatea de a 

alege metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor şi ale clasei, precum şi în 

concordanţă cu competenţele precizate pentru fiecare nivel. 

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

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

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

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

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

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

istoria religiilor şi din istoria Bisericii.  

Pentru realizarea competenţelor specifice se recomandă utilizarea unor activităţi de 

învăţare, precum: 

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

creştină, de istorie a religiilor); 

- realizarea unor observaţii, studii de caz, micro-anchete, sondaje de opinie pe teme 

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

- utilizarea unor metode active precum învăţarea prin descoperire, învăţare 

problematizată, învăţare prin cooperare, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

cunoaşterea de sine şi a celorlalţi; 

- crearea şi rezolvarea unor situaţii-problemă de etică aplicată, în contextul cărora elevii 

pot înţelege rolul şi libertatea deciziei ca factor al dezvoltării personale; 

- elaborarea de proiecte şi portofolii pe teme de religie; 

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

- argumentarea biblică şi patristică; 
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- elaborarea de texte diverse pe teme religioase (fişe de lectură, comentarii, recenzii, 

referate, eseuri) pe teme diverse (exemple: Martirajul primului episcop – un nou 

început; Pildele trecutului – Oare cum ne comportăm noi; Menirea mea; Cum pot fi 

fericit în lumea contemporană); 

- organizarea de exerciţii de lectură şi de interpretare a unor texte din domeniul religios 

(exemple: Kriza Janos, Ferencz Jozsef, Brassai Samuel, etci); 

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

predare-învăţare (pentru ilustrarea unor teme, pentru căutarea de informaţii, pentru 

documentarea pe o temă dată); 

- vizite la locaşuri de cult. 

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. Deoarece formele clasice de evaluare au, pentru educaţia 

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

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

activităţii şi a comportamentului elevilor în spaţiul şcolii şi în afara acestuia.  
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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 specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri 

 
Competenţe specifice  Conţinuturi 

1.1.  Interpretarea  unor  probleme  
teoretice,  din perspectiva dogmaticii şi a eticii 
unitariene 

-  Omul, creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu  
-  Biserica - atitudinea faţă de biserică  

1.2.  Argumentarea  principalelor  
învăţături  de credinţă  din  domeniul  dogmaticii  
şi  al  eticii unitariene 

 - Păcatul, iertarea, alegerea dintre bine şi rău  
- Capacitatea omului de a se schimba: 
conştiinţa,  
 libera voinţă 
 - Problema libertăţii şi a dreptăţii 

  

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

2.1.  Elaborarea  de  argumente  orale  
sau  scrise referitoare la învăţătura de credinţă 
unitariană 

- Omul - colaboratorul lui Dumnezeu        

- Comportamentul moral-religios 

2.2.  Utilizarea  tehnicilor  de  analiză  
literară  şi ingvistică   în   interpretarea   textelor  
religioase, evidenţiind  limbajul simbolic utilizat 

- Rolul simbolurilor şi al limbajului specific religios  
 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Evidenţierea specificului valorilor 
religioase  

 

-  Valori şi virtuţi 
-  Obligaţii faţă de propria persoană şi de 

ceilalţi 
3.2.  Analizarea  responsabilităţilor  

credinciosului faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de 
comunitate, în contextul societăţii contemporane 

-  Păcatul,  iertarea,  convingerea  internă,  
motivul conversiei, alegerea dintre bine şi rău 

 

3.3. Utilizarea cunoştinţelor de etică 
religioasă în evaluarea unor situaţii concrete de 
viaţă 

 

-  Agresivitatea, războiul 
-  Egoismul şi porunca iubirii 
 - Capacitatea omului de a se schimba: 

conştiinţa, libera voinţă 



21 
Religie – Cultul unitarian – clasele a IX-a – a XII-a , Liceu şi Şcoala de arte şi meserii 
 

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Compararea modurilor de abordare a 
diferitelor probleme din viaţa omului, din punctul de 
vedere al religiei şi al filosofiei 

 

-  Valori şi virtuţi 
- Problema  libertăţii  şi  a  dreptăţii:  

dreptatea omenească, dreptatea divină 
 

4.2.Analizarea   modalităţilor   de   aplicare  
a învăţăturilor  religioase  în  viaţa  personală  şi  
a comunităţii 

 

-  Motivaţia, atitudinea religioasă şi practica 
religiei  

-  Omul creator  rolul artelor în viaţa omului    
-  Organizaţii de tineret în cadrul bisericii, funcţia 

lor  

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

Competenţe specifice  Conţinuturi 

5.1. Negocierea unei situaţii-problemă prin 
intermediul tehnicilor  de  dezbatere  şi  
argumentare,  utilizând cunoştinţele  de  religie  şi  
cele  asimilate  la  alte discipline de studiu 

 
 

- Rolul eticii în procesul de formare a 
persoanei ca individ şi ca fiinţă socială 

-  Avortul, eutanasia, suicidul 
- Agresivitatea, războiul, neglijarea altora, 

divorţul  

-  Egoismul 

-  Ocrotirea lumii create 
 

5.2. Stabilirea de corelaţii între explicaţiile 
moralei creştine şi cele ale eticii laice, 
referitoare la teme comune 

-  Responsabilitatea omului 
-  Comportamentul moral-religios  

 

 
LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 

1. Omul - colaboratorul lui Dumnezeu (sinteză) 

2. Dumnezeu în concepţia cultului unitarian 

3. Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 

4. Responsabilitatea omului 

5. Obligaţii faţă de propria persoană; unitatea trup-suflet 

6. Avortul, eutanasia, suicidul etc. 

7. Obligaţii faţă de ceilalţi 

8. Agresivitatea, războiul, neglijarea altora, căsnicia, divorţul 

9. Egoismul şi porunca iubirii; studii psihologice despre iubire 
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10. Obligaţii faţă de comunitate (familie, confesiune, organizaţii de tineret, naţiune etc.) 

11. Ocrotirea lumii create 

12. Comportamentul moral-religios 

13. Valori şi virtuţii 

14. Păcatul, iertarea, convingerea internă, motivul conversiei, alegerea dintre bine şi rău 

15. Capacitatea omului de a se schimba: conştiinţa, libera voinţă 

16. Problema libertăţii şi a dreptăţii 

17. Dreptatea omenească 

18. Dreptatea divină

19. Omul creator  

20. Rolul artelor în viaţa omului 

21. Biserica - atitudinea faţă de biserică 

22. Ceremonii şi sărbători bisericeşti 

23. Organizaţii de tineret în cadrul bisericii, funcţia lor 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile din programa şcolară de Religie - cultul unitarian sunt centrate, în clasa  

a XII-a, pe studii confesionale - etică şi dogmatică, fiind grupate în trei domenii tematice: Omul 

- colaboratorul lui Dumnezeu, Responsabilitatea omului şi Conportamentul moral-religios.  

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

rolurilor celor doi parteneri educaţionali - profesorul şi elevul. Astfel, programa permite 

profesorului libertatea de opţiune în abordarea demersului didactic prin alegerea succesiunii 

capitolelor sau a temelor (care nu au în programă o ordine obligatorie), în funcţie de 

caracteristicile clasei sau de evenimentele religioase, cu condiţia respectării logicii interne a 

domeniului şi a parcurgerii integrale a materiei prevăzute în programă. De asemenea, profesorul are 

libertatea de a alege metode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor şi ale 

clasei, precum şi în concordanţă cu competenţele precizate pentru fiecare nivel.  

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

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

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

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

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

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

comunităţii, din istoria religiilor şi din istoria Bisericii.  

Pentru  realizarea  competenţelor  specifice  se  recomandă  utilizarea  unor  activităţi de  

învăţare, precum:  

- dialogul, dezbaterea pe teme privind fapte, fenomene şi procese legate de domeniul credinţei 

şi al religiei; 

- realizarea unor observaţii, studii de caz, micro-anchete, sondaje de opinie pe teme 

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

-utilizarea  unor  metode  active  precum  învăţarea  prin  descoperire,  învăţare  

problematizată, învăţare prin cooperare, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

cunoaşterea de sine şi a celorlalţi;  

- crearea şi rezolvarea unor situaţii-problemă de etică aplicată, în contextul cărora elevii pot 

înţelege rolul şi libertatea deciziei ca factor al dezvoltării personale; 

- elaborarea de proiecte şi portofolii pe teme de religie; 

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

- argumentarea biblică şi patristică; 
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- elaborarea de texte diverse pe teme religioase  (fişe de lectură, comentarii, recenzii, 

referate, eseuri); 

- organizarea de exerciţii de lectură şi de interpretare a unor texte din domeniul religios; 

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

predare-învăţare (pentru ilustrarea unor teme, pentru căutarea de informaţii, pentru 

documentarea pe o temă dată);  

- vizite la locaşurile 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. Deoarece formele clasice de evaluare au, pentru 

educaţia religioasă, limite mai accentuate decât în cazul altor discipline de studiu, se recomandă 

utilizarea unor modalităţi complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, 

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