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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 naŃional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaŃionale 
şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, şi a 
DeclaraŃiei miniştrilor europeni ai educaŃiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene cu 
privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „DeclaraŃia de la 
Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăŃământului din România vizând finalităŃile, curriculumul şi 
structura învăŃământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru 
modificarea Legii învăŃământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naŃional la schimbările din structura învăŃământului 
preuniversitar: apartenenŃa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăŃământul obligatoriu şi la cel 
liceal; 

- valorificarea experienŃei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăŃământul liceal 
pornind de la competenŃe ca achiziŃii finale al învăŃării, prin care se asigură trecerea de la cunoaştere 
la acŃiune în formarea elevilor; 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăŃământ aprobate prin ordinul 
ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăŃământ pentru clasele a IX-a şi a  X-a pe componentele 
trunchi comun şi curriculum diferen Ńiat determină organizarea, la nivelul programei şcolare, a ofertei 
educaŃionale centrale în competenŃe şi conŃinuturi ale învăŃării prezentate distinct, pentru fiecare dintre 
aceste componente. 

În aceste condiŃii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaŃiei dintre programele şcolare pentru 
clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaŃională şi curriculară pe care acestea se 
fundamentează; 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăŃământ şi statutul specific al acesteia 
în cadrul curriculumului naŃional, precum şi contribuŃia disciplinei de învăŃământ la cele opt domenii 
de competenŃe cheie stabilite la nivel european; 

- CompetenŃe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învăŃământ 
sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăŃământ, pentru a evidenŃia achiziŃiile finale de 
învăŃare ale elevilor la sfârşitul învăŃământului obligatoriu şi/sau pentru a orienta pregătirea de 
specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini , finalităŃi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru 
învăŃământul liceal; 

- CompetenŃe specifice – conŃinuturi , nucleul funcŃional al programei şcolare, definit pentru fiecare an 
de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenŃelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare. 
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NOTA DE PREZENTARE 

 

Disciplina Spiritualitate se studiază în cadrul curriculumului diferenŃiat pentru clasele a IX-a şi a 

X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaŃională, profilul teologic (cultul romano-catolic de limbă 

maghiară), fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână în fiecare din cei doi ani de studiu. 

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaŃiei nr. 4072/ 22.06.2004, pentru 

disciplina Spiritualitate se alocă, în afara orei prevăzute în lista disciplinelor de specialitate, 2 ore pe 

săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultaŃii şi îndrumări spirituale.  

Alături de celelalte discipline teologice, studiul SpiritualităŃii  în liceele cu profil teologic îşi 

propune să abordeze realităŃile vieŃii de credinŃă, dintr-o perspectivă etico-practică. Pe parcursul anilor de 

liceu sunt tratate teme vizând familiarizarea cu limbajul specific teologiei spirituale, cunoaşterea 

conceptelor care stau la baza acesteia şi aprofundarea diferitelor aspecte ale vieŃii spirituale. Astfel, 

studiul spiritualităŃii creştine îi ajută pe elevi să aprecieze valorile morale, să le interiorizeze prin adeziune 

personală şi să contribuie la punerea lor în practică, în viaŃa de zi cu zi.  

Elaborarea programei şcolare pentru disciplina Spiritualitate a avut în vedere exigenŃele impuse de 

reforma curriculară din învăŃământul preuniversitar. Stabilirea competenŃelor şi selectarea conŃinuturilor au 

fost realizate respectând principiile accesibilităŃii şi transmiterii sistematizate a cunoştinŃelor. 

Programa şcolară de Spiritualitate este structurată pe următoarele componente:  

• competenŃe generale, reprezentând ansambluri structurate de cunoştinŃe şi deprinderi care se 

formează pe întreg parcursul ciclului inferior al liceului; 

• valori şi atitudini, promovate prin învăŃarea disciplinei pe întreg parcursul ciclului inferior al 

liceului; 

• competenŃe specifice (derivate din competenŃele generale) asociate cu conŃinuturi ale învăŃării, 

prezentate distinct – pentru clasa a IX-a şi pentru clasa a X-a; 

• lista unităŃilor de conŃinut, specificată distinct – pentru clasa a IX-a şi pentru clasa a X-a; 

• sugestii metodologice; 

• recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 
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COMPETENłE GENERALE 
 
 

1. Utilizarea  adecvată  a conceptelor specifice teologiei spirituale în 
diferite contexte de comunicare 

2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini specifice vieŃii 
spirituale, în conformitate cu principiile teologiei spirituale 

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinŃelor din domeniul spiritualităŃii, în 
diferite contexte din viaŃa personală şi a comunităŃii 

 
 
 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea respectului faŃă de valorile sacre 

• Asumarea conştientă a îndatoririlor religioase, a responsabilităŃilor creştine la 
nivel personal şi comunitar 

• Conştientizarea rolului învăŃăturii creştine în formarea personalităŃii umane şi în 
relaŃiile interumane 

• Dezvoltarea interesului pentru aprofundarea cunoştinŃelor religioase în vederea 
creşterii spirituale 
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CLASA A IX-A 

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

1. Utilizarea  adecvată  a conceptelor specifice teologiei spirituale în diferite contexte de comunicare  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

1.1. Definirea conceptelor specifice teologiei 
spirituale 

- Definirea disciplinei, structura şi izvoarele 
- Scopul studierii disciplinei Spiritualitate 
- Conceptul de sfinŃenie în Sfânta Scriptură 

1.2. Identificarea situaŃiilor posibile în care sunt 
utilizate conceptele specifice teologiei spirituale - RenunŃarea la sine şi purtarea crucii zilnice 

2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini specifice vieŃii spirituale, în conformitate cu 
principiile teologiei spirituale 

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

2.1. Analizarea condiŃiilor pentru a deveni sfânt, 
asemenea lui Dumnezeu  

- VocaŃia omului la sfinŃenie 
- SfinŃenia, lucrare divino-umană 

2.2. Prezentarea modalităŃilor de angajare în viaŃa 
spirituală 

- Convertirea ca exigenŃă permanentă  a 
fiecărui creştin 

- Asceza în viaŃa creştină 

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinŃelor din domeniul spiritualităŃii, în diferite contexte din viaŃa 
personală şi a comunităŃii  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

3.1. Analizarea valorilor pe care le dobândeşte 
omul în procesul de formare spirituală 

- Demnitatea persoanei umane 

3.2. Argumentarea importanŃei utilizării adecvate 
a libertăŃii în viaŃa de zi cu zi  

- DorinŃa de fericire 
- Fericirea creştină 
- Liberul arbitru 
- Libertate şi responsabilitate 

3.3. Prezentarea specificului păcatului, a 
consecinŃelor lui în viaŃa omului şi a modalităŃilor 
de eliberare de acesta  

- Păcatul: natură,  clasificare, consecinŃe 
- Moralitatea actelor umane 
- Pasiunile  
- Moralitatea pasiunilor 

3.4. Aplicarea noŃiunilor dobândite în formarea 
propriei personalităŃi 

- Cunoaşterea de sine 
- Temperamentul 
- Caracterul 
- ConştiinŃa morală 

 
 

LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT 
 
Introducere in spiritualitate   

• Definirea disciplinei, structura şi izvoarele 

• Scopul studierii disciplinei spiritualitate  

Dumnezeu, izvor al sfinŃeniei 
• Conceptul de sfinŃenie în Sfânta Scriptură 

• VocaŃia omului la sfinŃenie 

• SfinŃenia, lucrare divino-umană 
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Elemente de antropologie creştină 
• Demnitatea persoanei umane 

• Cunoaşterea de sine 

• Temperamentul 

• Caracterul 

• Pasiunile 

• Moralitatea pasiunilor 

• DorinŃa de fericire 

• Fericirea creştină 

• Liberul arbitru 

• Libertate şi responsabilitate 

• ConştiinŃa morală 

• Moralitatea actelor umane 

• Păcatul: natură,  clasificare, consecinŃe 

Asceza creştină 
• Convertirea ca exigenŃa permanentă  a fiecărui creştin 

• Asceza în viaŃa creştină 

• RenunŃarea la sine şi purtarea crucii zilnice 
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CLASA A X-A 

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

1. Utilizarea  adecvată  a conceptelor specifice teologiei spirituale în diferite contexte de comunicare  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

1.1. Explicarea conceptelor specifice teologiei 
spirituale 

- Conceptul de har divin 
- VirtuŃile: definiŃie şi clasificare 

1.2. EvidenŃierea diferitelor semnificaŃii ale 
conceptului de har, în funcŃie de contextul de 
comunicare  

- Progresul în har şi treptele vieŃii spirituale 
- Raportul dintre har şi merit 

1.3. Analizarea sensului sintagmei iubire fraternă 
din Sfânta Scriptură 

- Iubirea fraternă în Sfânta Scriptură 
- Natura şi ordinea iubirii fraterne  
- Manifestările principale ale iubirii fraterne 

2. Interpretarea unor fapte, fenomene şi atitudini specifice vieŃii spirituale, în conformitate cu 
principiile teologiei spirituale 

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

2.1. Argumentarea necesităŃii practicării virtuŃilor 
teologale în viaŃa de comuniune cu Dumnezeu 

- CredinŃa: conŃinut, motivaŃii, obligaŃii,  
- SperanŃa: conŃinut, motivaŃii, obligaŃii 
- Iubirea: iubirea faŃă de Dumnezeu şi 

dragostea fraternă 
2.2. Explicarea importanŃei practicării virtuŃilor 
cardinale ca fundament al vieŃii comunitare 

- ÎnŃelepciunea 
- Dreptatea 
- Cumpătarea 
- Tăria  

3. Integrarea valorilor şi a cunoştinŃelor din domeniul spiritualităŃii, în diferite contexte din viaŃa 
personală şi a comunităŃii  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

3.1. Analizarea rolului virtuŃilor sociale ca factori 
de coeziune la nivelul unei comunităŃi 

- Sinceritatea 
- PoliteŃea  
- BlândeŃea 

3.2. EvidenŃierea specificului virtuŃilor  tipic 
creştine şi a importanŃei lor pentru viaŃa personală 

- Evlavia 
- Frica de Dumnezeu  
- UmilinŃa 

3.3. Prezentarea păcatelor împotriva virtuŃilor 
teologale 

- Păcatele împotriva credinŃei 
- Păcatele împotriva speranŃei 
- Păcatele împotriva iubirii 
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LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT 
Harul divin 

• Conceptul de har divin 

• Progresul în har şi treptele vieŃii spirituale 

• Raportul dintre har şi merit 

Virtu Ńile 
• DefiniŃie şi clasificare 

Virtu Ńile teologale 
• CredinŃa: conŃinut, motivaŃii, obligaŃii 

• Păcatele împotriva credinŃei 

• SperanŃa: conŃinut, motivaŃii, obligaŃii 

• Păcatele împotriva speranŃei 

• Iubirea: iubirea faŃă de Dumnezeu şi dragostea fraternă 

• Iubirea fraternă în Sfânta Scriptură 

• Natura şi ordinea iubirii fraterne 

• Manifestările principale ale iubirii fraterne 

• Păcatele împotriva iubirii 

Virtu Ńile cardinale 

• ÎnŃelepciunea 

• Dreptatea 

• Cumpătarea 

• Tăria  

Virtu Ńi sociale 
• Sinceritatea 

• PoliteŃea 

• BlândeŃea 

Virtu Ńi tipic creştine 
• Evlavia 

• Frica de Dumnezeu 

• UmilinŃa 

SUGESTII METODOLOGICE 

Programa şcolară de Spiritualitate pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, profil 
teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) vizează pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii pentru 
misiunea lor pastoral-misionară şi liturgică. Programa a urmărit deplasarea accentului de pe conŃinuturi pe 
competenŃe, asigurându-se astfel o perspectivă nouă asupra domeniului teologic şi asupra demersului 
didactic. CompetenŃele specifice au fost corelate cu unităŃile de conŃinut, avându-se în vedere posibilitatea 
ca o competenŃă specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai multe unităŃi de conŃinut.  

ConŃinuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică a temelor de 
Spiritualitate. Astfel, temele propuse pentru clasa a IX-a au urmărit familiarizarea elevilor cu domeniul 
SpiritualităŃii (definire, caracteristici, scop). Abordarea unor aspecte fundamentale de spiritualitate atât în 
clasa a IX-a, cât şi în clasa a X-a au ca scop pregătirea elevului pentru aplicarea cunoştinŃelor de 
spiritualitate în viaŃa personală şi a comunităŃii.   
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Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline 
teologice care fac parte din curriculumul diferenŃiat pentru clasele a IX-a – a X-a.  Temele au fost 
selectate din perspectiva următoarelor principii: 

- accentuarea caracterului practic, prin centrarea pe aspecte referitoare la aplicarea valorilor 
religioase în diferite contexte (viaŃa personală, viaŃa comunităŃii, context liturgic); 

- cultivarea interesului faŃă de cunoaşterea de sine, pentru a descoperi planul lui Dumnezeu în 
viaŃa proprie; 

- corelarea cunoştinŃelor din domeniul SpiritualităŃii cu progresul în viaŃa spirituală. 

 În organizarea şi desfăşurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să 
combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, 
explicaŃia – cu cele de tip euristic, utile în analizarea şi interpretarea textelor biblice sau patristice. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăŃare. Aceasta trebuie să se 
realizeze ca evaluare continuă, formativă. Pentru a favoriza o evaluare obiectivă, profesorul trebuie să 
prezinte cu claritate competenŃele generale ale disciplinei, precum şi competenŃele specifice urmărite. 
Alături de formele clasice de evaluare, se recomandă utilizarea unor instrumente complementare de 
evaluare, precum: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activităŃii, a comportamentului  
şi a atitudinii elevilor la orele de Spiritualitate. 
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