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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 f ormare pro fesională 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 trecerea de la cunoaştere la acţiune 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 comu n şi curriculum d iferenţiat 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:  
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- Notă de fu ndamentare, 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 spec ifice – con ţinuturi, 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.  

 

 

 

Disciplina Studii biblice – cultul unit arian îşi propune să ofere elevilor posibilitatea 

de a cunoaşte şi a înţelege concepţia şi specificul religiei unitariene. 

Studiul religiei unitariene în liceu, alături de studiul celorlalte discipline din aria 

curriculară Om  şi soci etate îşi propune formarea personalităţii autonome şi creative în 

vederea dezvoltării libere şi armoniase a persoanei. 

 În procesul dezvoltării personale religia îşi propune să formeze competenţe, valori şi 

atitudini moral-religioase care deschid un cadru specific de interpretare şi comprehensiune 

pentru cunoaşterea de sine, a celorlalţi şi a omului ca fiinţă religioasă. 

Programa se structurează astfel: 

•  competenţe generale 

•  competenţe specifice 

•  conţinuturi 

NOTĂ DE PREZENTARE 
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•  texte propuse 

•  valori şi atitudini 

•  sugestii metodologice 

Conţinutul materiei Studii B iblice – r eligie u nitariană este structurat după 

următoarele teme majore: 

I. LECTURA BIBLIEI 

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

2. Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă 

3. Istoria evreilor, formarea lor în comunitate religioasă 

4. Lectura receptivă a Bibliei 

II. ETICA ŞI DOGMATICA UNITARIANĂ 

1. Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană 

2.  Istoria unitarienilor; formarea lor ca comunitate religioasă 

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

Temele mai sus prezentate apar cu procentaj diferit în funcţie de nivelul de abordare 

corespunzător nivelului intelectual al vârstei. 

Actuala programă se adresează profesorilor de religie unitariană, care predau Studii 

Biblice la profilul teologic unitarian, cu un număr de 2 ore/săptămână.  

Deoarece Religia – Studiile Biblice este o disciplină de studiu care face parte din aria 

curriculară Om şi societate, programa poate fi un instrument util atât pentru profesorii de 

religie, cât şi pentru ceilalţi profesori care predau discipline din aceeaşi arie curriculară, în 

perspectiva unei viziuni inter- şi transdisciplinare. 

 

 

 

1. Explicarea unor fapte, fenomene, procese şi concepte specifice domeniului religiei şi al 

credinţei 

2. Lectura receptivă şi interpretarea textelor din Biblie pentru stimularea interesului fa ţă 

de dezvoltarea religioasă a personalităţii  

3. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite în domeniul eticii, dogmaticii şi 

al istoriei bisericii şi aplicarea acestora în comportamentul moral-religios  

 

COMPETENŢE GENERALE 
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1. Explicarea unor fapte, fenomene, procese şi concepte specifice domeniului religiei şi al 

credinţei 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

1.1. Compararea unor puncte de vedere diferite 

asupra rolului de om 

Omul creat după chipul lui Dumnezeu - Facerea 

Alianţa dintre om şi Dumnezeu 

1.2. Compararea diferitelor texte religioase,  

mitologice privind dezvoltarea istorică-

religioasă a omului 

Locul şi responsabilitatea omului faţă de lumea 

creată 

Alungarea din Paradis, diferitele forme ae 

alianţei 

1.3. Recunoaşterea şi compararea diferitelor 

atitudini faţă de Dumnezeu în Vechiul 

Testament 

Forme de dialog în Vechiul Testament: dialog 

argumentativ, sceptic, dialogul imnic al 

psalmurilor, limbajul profetic, dialog filosofic, 

rugăciunea 

1.4. Recunoaşterea consecinţei etice-religioase 

implicate de rolul de om 

Rolul conştiinţei şi voinţei libere în dezvoltarea 

omului 

Legea – comportamentul faţă de lege 

 

2. Le ctura receptivă şi in terpretarea tex telor d in Biblie  pentru s timularea interesului 

faţă de dezvoltarea religioasă a personalităţii 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

2.1. Recunoaşterea schimbării modului de 

gândire al omului privind relaţia divinitate-om 

în cursul istoriei evreilor 

Sistemul de Simbol al Genezei (chipul lui 

Dumnezeu, căderea în păcat; alungarea din 

Paradis; Istoria lui Noe; turnul din Babel; scara 

lui Iacov etc) 

2.2. Interpretarea actualizată a simbolurilor 

cheie din Geneză 

Omul ca fiinţă capabilă de a se dezvolta; 

alegerea dintre bine şi rău; familia şi relaţiile 

dintre fraţi; capacitatea de credinţă, caracterul 

personal al credinţei 

CLASA A IX-A 
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2.3. Recunoaşterea efectului formativ al textelor 

din Biblie asupra omului şi vieţii 

Strategiile lecturii receptive, modele de 

interpretare 

2.4. Cunoaşterea diferitelor modalităţi de 

discurs şi a genurilor textului biblic 

Elemente mitologice, povestiri, genurile lirice 

din Vechiul Testament 

 

3. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite în d omeniul eticii, dogmaticii 

şi al istoriei bisericii şi aplicarea acestora în comportamentul moral-religios 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

3.1. Urmărirea şi înţelegerea relaţiei dintre 

istoria evreilor şi procesul de formare al acestui 

popor ca comunitate religioasă 

Istoria evreilor ca formare a unei comunităţi 

religioase 

Caracteristicile specifice ale religiei evreiesc 

faţă de religia popoarelor înconjurătoare 

(Dumnezeu, rolul credinţei în comportamentul 

moral-religios al evreilor) 

3.2. Interpretarea unor evenimente şi personaje 

din puncte de vedere diferite: al istoriei şi al 

mitologiei unui popor 

Rolul conducătorilor în istoria evreilor: regii 

(Saul, David, Solomon), judecătorii (Ghedeon,  

Samson, Samuil), profeţii (Isaia, Ieremia, 

Ezechiel, Daniel) 

3.3. Formularea unui punct de vedere propriu 

referitor la credinţa, rolul şi responsabilitatea 

unui personaj din Vechiul Testament 

Moise legiuitorul 

Iona profetul 

Suferinţele lui Iov 

3.4. Identificarea unor concepte din 

etica/dogmatica unitariană 

Esenţa şi caracteristicile lui Dumnezeu 

Conceptul păcatului 

Libera voinţă 

 

Lista orientativă de conţinuturi pentru programa de religie unitariană (Clasa a IX-a) 

 

I. LECTURA BIBLIEI 

 

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

 

Omul creat după chipul lui Dumnezeu - Facerea 
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Locul şi responsabilitatea omului în lumea creată 

Alungarea din Paradis 

Alianţa dintre om şi Dumnezeu, diferitele forma ale alianţei 

Forme de dialog în Vechiul Testament: dialog argumentativ, sceptic, dialogul imnic al 

psalmurilor, limbajul profetic, dialog filosofic 

 

2. Istoria evreilor, formarea lor în comunitate religioasă 

Istoria evreilor ca formare a unei comunităţi religioase 

Caracteristicile specifice ale religiei evreiesc faţă de religia popoarelor înconjurătoare 

(Dumnezeu, rolul credinţei în comportamentul moral-religios al evreilor) 

Rolul conducătorilor în istoria evreilor: regii (Saul, David, Solomon), judecătorii (Ghedeon,  

Samson, Samuil), profeţii (Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel) 

Rolul şi responsabilitatea personajelor din Vechiul Testament: Moise legiuitorul, Iona 

profetul, Suferinţele lui Iov 

 

3. Lectura receptivă a Bibliei 

Strategiile lecturii receptive, modele de interpretare  

Elemente mitologice, povestiri, genurile lirice şi epice din Vechiul Testament  

 

II. ETICA ŞI DOGMATICA UNITARIANĂ 

 

1. Relaţia divinitate–om în lumea cotidiană 

Legea – comportamentul faţă de lege  

Omul ca fiinţă capabilă de a se dezvolta; alegerea dintre bine şi rău; familia şi relaţiile dintre 

fraţi; capacitatea de credinţă, caracterul personal al credinţei  

 

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

Esenţa şi caracteristicile lui Dumnezeu 

Conceptul păcatului 

Libera voinţă 

 

Texte propuse: 

Geneza 1, 1-2, 4-a; Edenul Gen 2, 4b, 3, 25; Cain şi Abel Gen 4, 1-16; Potopul Gen 6-8 cap; 

Avram şi Isac Gen 22, 1-9; Naşterea şi chemarea lui Moise Exod 1,7-22; 2,1-25; 3,1-22; La 
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muntele Sinai: Cele zece porunci Exod 14,17-20; Epoca judecătorilor: Ghedeon, Samson Jud 

2,6-3, 6, 11,1-40, 16,1-31; Samuil Sam 1-3; Domnia lui Saul 1 Sam 7, 8, 9; Domnia lui David 

1 Sam 16, 17; 2 Sam 6, 7; Domnia lui Solomon 1 Împ 3, 6, 8 Suferinţa lui Iov Iov 1, 2, 42; 

Chemarea lui Isaia Is 5, 6; Chemarea lui Ieremia Ier 1; Chemarea lui Ezechiel Ez 1, 2; 

Chemarea lui Daniel Dan 1-5; 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile propuse 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.  
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1. Explicarea unor fapte, fenomene, procese şi concepte specifice domeniului religiei şi al 

credinţei 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

1.1. Explicarea relaţiei dintre situaţia istorică şi 

cea religioasă a unitarienilor din punctul de 

vedere a formării creştinismului 

Concepţia despre creştinism a altor religii 

(evreii, romanii) 

Rolul ucenicilor în formarea creştinismului 

1.2. Recunoaşterea relaţiei dintre evenimentele 

vieţii lui Iisus şi sărbătorile, ceremoniile 

bisericeşti 

Concepţia creştină despre sărbătorile evreilor 

Legăturile dintre sărbătorile evreieşti şi 

sărbătorile creştine (ex. Paştele) 

Concepţia creştină despre sărbătorile, 

ceremoniile legate de viaţa lui Iisus 

1.3. Recunoaşterea importanţei lui Iisus din 

punctul de vedere al bisericii creştine 

Atitudinea faţă de Dumnezeu şi Iisus (apostolii, 

patriarhii) 

 

2. Lectura receptivă şi interpretarea textelor din Biblie pentru stimularea interesului faţă de 

dezvoltarea religioasă a personalităţii 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

2.1. Orientarea în Biblie; identificarea 

raportului între învăţătura lui Iisus şi a 

apostolilor. 

Raportul şi relaţia dintre cărţile Noului 

Testament 

Rolul lui Petru în formarea creştinismului 

Rolul lui Pavel în formarea comunităţilor 

creştine 

Divergenţele dintre Petru şi Pavel 

2.2. Interpretarea sintagmelor cheie din 

învăţătura lui Iisus 

Concepţia lui Iisus despre Dumnezeu (Tatăl 

ceresc, etc.) 

 

2.3. Argumentarea unor norme moral-religioase 

pe baza învăţăturii lui Iisus şi a apostolilor 

Responsabilitatea faţă de sine şi de semeni în 

primele epoci ale creştinismului 

CLASA A X-A 
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Caracteristicile primelor comunităţi creştine 

2.4. Cunoaşterea diferitelor modalităţi de 

discurs şi a genurilor textului biblic 

Conceptele teologice ale evangheliilor sinoptice 

Conceptele teologice ale apostolului Pavel 

2.5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele 

dobândite la alte discipline de studiu 

Concepţia despre creştinism a altor religii 

(evreii, romanii) 

Atitudinea evreilor faţă de creştini (Martirajul 

lui Ştefan) 

Prigonire creştinilor în secolele I-IV. 

 

3. Realizarea unor conexiuni între  cunoştinţele dobândite în domeniul eticii, dogmaticii şi 

al istoriei bisericii şi aplicarea acestora în comportamentul moral-religios 

 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

3.1. Urmărirea şi înţelegerea relaţiei dintre 

istoria creştinismului unitarian şi procesul de 

formare ca comunitate religioasă 

Istoria creştinilor ca formare a unei comunităţi 

religioase 

Concepte unitariene în primele secole ale 

creştinismului 

Caracteristicile specifice ale religiei creştine 

(învăţătura despre Dumnezeu, rolul credinţei în 

comportamentul moral-religios al creştinilor) 

3.2. Interpretarea unor evenimente şi personaje 

din punctul de vedere al istoriei bisericii  

Rolul conducătorilor în istoria creştinilor: 

episcopii, mitropoliţii, patriarhii  

3.3. Formularea unui punct de vedere propriu 

referitor la credinţa, rolul şi responsabilitatea 

unui personaj din istoria bisericii 

Viaţa şi activitatea Constantin cel Mare 

Noi forme de căutare a tatălui: Arius, Sfântul 

Augustin 

3.4. Identificarea unor concepte din 

etica/dogmatica unitariană 

Unitatea lui Dumnezeu 

Formarea simbolurilor creştine 

Părţile Simbolului Unitarian 

 

Lista orientativă de conţinuturi pentru programa de religie unitariană (Clasa a X-a) 

 

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

Concepţia despre creştinism a altor religii (evreii, romanii) 

Rolul ucenicilor în formarea creştinismului 

Concepţia creştină despre sărbătorile evreilor 

Legăturile dintre sărbătorile evreieşti şi sărbătorile creştine (ex. Paştele) 

Concepţia creştină despre sărbătorile, ceremoniile legate de viaţa lui Iisus 

Raportul şi relaţia dintre cărţile Noului Testament 

Rolul lui Petru în formarea creştinismului 

Rolul lui Pavel în formarea comunităţilor creştine 

Concepţia lui Iisus despre Dumnezeu (Tatăl ceresc, etc.) 

Caracteristicile primelor comunităţi creştine 

Conceptele teologice ale evangheliilor sinoptice 

Conceptele teologice ale apostolului Pavel 

Atitudinea evreilor faţă de creştini (Martirajul lui Ştefan) 

2. Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă 

Atitudinea faţă de Dumnezeu şi Iisus (apostolii, reformatorii) 

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

Caracteristicile specifice ale religiei creştine (învăţătura despre Dumnezeu, rolul credinţei în 

comportamentul moral-religios al creştinilor) 

Prigonirea creştinilor în secolele I-IV. 

Rolul conducătorilor în istoria creştinilor: episcopii, mitropoliţii, patriarhii 

 

II.  ETICA ŞI DOGMATICA UNITARIANĂ 

 

1. Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană 

 

Unitatea lui Dumnezeu 

Părţile Simbolului Unitarian 

Formarea simbolurilor creştine (sinoadele ecumenice) 

 

2. Istoria unitarienilor; formarea lor ca comunitate religioasă 

Istoria creştinilor ca formarea unei comunităţi religioase creştine 

Concepte unitariene în primele secole ale creştinismului (arianismul) 

Texte propuse: 
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Chemarea ucenicilor Mt 4, 17-21;  

Fapt 2, 1-4;  

Naşterea lui Iisus Mt 1, 18-2, 10;  

Botezarea lui Iisus Mt 3, 13-17;  

Intrarea lui Iisus în Ierusalim Mt 21, 1-13;  

Patimile lui Iisus Mt 26-27;  

Învierea lui Iisus Mt 28;  

Pogorârea Duhului Sfânt Fapt 2, 14-38;  

Cei dintâi creştini Fapt 2, 42-47;  

Martirajul lui Ştefan Fapt 6, 8-7, 60;  

Întoarcerea lui Saul Fapt 9;  

Apostolul Petru Fapt 10;  

Faptele Apostolului Pavel Fapt 13-14;  

Adunarea Bisericii din Ierusalim Fapt 15;  

Credinţa ucenicilor despre învierea lui IIisus Ioan 20-21; 

Concepţia lui Pavel despre IIisus 1Cor 15. 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile propuse 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 
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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; 

- 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 Studii Biblice-religie unitariană, 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.  

 

 

 


