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incd din primele veacuri creEtine, educalia reprezintd o prioritate pentru Biseric[ Ei pentru
societate in general. Astfel, inc6 din secolul IV, marele pedagog cregtin, Sfdntul Ioan Guri de Aur
considera educalia ca fiind cea mai mare aftd, deoarece nimic nu se poate compara cu arta de a educa
sufletul copiluluil qi atenliona cd lipsa educa{iei ,,este un pdcat care le intrece pe toate qi merge chiar
pAnd la culmea rdutd1ii."2

Educalia religioas[ nu presupune ins[ transmiterea exterioar[ a unor conlinuturi insu;ite intr-o
misurd mai micd sau mai mare de c6tre cel care le predf,, ci transmiterea adev[rului revelat, a cuvdntului
lui Dumnezeu, care este ,,duh ;i viald" (Ioan 6, 63), a crtvAntului care oferi r6spunsul adecvat oricdrei
provocdri, a cuvfintului care poate daadevdrate repere at6t pentru viala aceasta, c6t;i pentru cea veEnic6.
DeEi au trecut doud mii de ani de cAnd a fost rostit cuv6ntul Evangheliei, totuqi el nu s-a
invechit asemenea altor cuvinte ale lumii vechi, nici nu a devenit lipsit de importanld, pentru c[ 9i astizi

el rim6ne cuvAntul Mfintuitorului Hristos, Care este ,,ieri;i azi;i tn veci, acela;i" (Evrei 13,8).
Progresul societ6{ii, dezvoltarea tehnicii qi a comunicdrii virtuale, tendinla tot mai pregnantd de

secularizare a lumii sunt adevarate provocdri pentru profesorul de religie, chemat sd devind ,,gurd" a lui
Dumnezeu3 pentru a aduce cuvAntul Evangheliei in fala lumii contemporane.

Educalia religioasi din gcoli, oferd - dupi cum remarca Preafericitul Pdrinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom6ne - ,,un orizont spiritual integrator, un liant care relalioneazd Ei integreazS
Ecolare, spre a forma impreun[ un reper spiritual luminos 9i
edificator pentru via\d,trditdin comuniune de iubire gi coresponsabilitate pentru binele comun".4
cr-rnoqtinlele de

la celelalte discipline

Disciplina Religie se pred[ o ord pe siptdm0ni la nivel primar, gimnazial 9i liceal, in urma
solicit[rii scrise venite din partea pirinlilor elevilor, sau din partea elevilor dac[ au implinit vdrsta de l8
ani.

SI

Ora de religie se adreseazd in primul rAnd sufletului elevului, urmbrind modelarea caracterului
formarea personalitalii, in concordan{5 cu valorile religios-morale, prin integrarea conlinuturilor

Scriitori Bisericeqti" (PSB). vol. 23, Editura
'i Omil. LI.Y, 7, p.695.
Instittrtului Biblic ai de Misiune al Bisericii Ofiodoxe Romdne, Bucureqti, 7994,
'lden.,, Desprefeciorie. Apologiattielii monahale. Despre cre$terea copiilor, trad. Durnitru Fecioru, Editura hrstitutului
Biblic ai de Misiune al Bisericii Oltodoxe Romdne, Bucuregti, 2001, p-246.
3
Expresia este specificS Sf6ntului Ioan Gur[ de Aur.
a
CnvAntul Preafericitului P[rinte Daniel, Patliarhul BOR, cu ocazia Congresului Intetnalional de Teologie Educalia
religioasd a finerilor ln contextul seculari:drii actuale (Palatul Patrialhiei, Bur:ure;ti 3-7 septernbrie2016).

'Sfantul ]oan Gur6 de Aur, Omitii ta Matei, trad. D. Fecioru. in,,Pbrinfi

t

specifice in structurarea de atitudini moral-civice qi prin aplicarea invd{dturilor religios -morale in viala
proprie qi a comunit[1ii.
Programa qcolar[ pentru disciplinu Religie - la toate cultele reprezintd o ofertd cumicularl
pentru inv6{6mAntul preuniversitar. Ea este elaboratd potrivit modelului de proiectare curriculard centrat
pe competen{e.

Construclia programei este realizat[ astfel inc6t sd contribuie la dezvoltarea profilului de
formare al elevului, prin raportare la cerin{ele exprimate in Legea educaliei nalionale nr. l/2011 cu
completdrile qi modificdrile ulterioare, precum gi prin rapoftare la caracteristicile de dezvoltare ale
elevilor.
Structatra programei Scolare de Religie include, pe lAngS nota de prezentare, urmdtoarele
elemente:

.
.
.
.

Competenle generale;
Competenle specifice Si exemple de activitdli de invd{are,'

Conlinuturi,'
Sugestii metodologice.

Competenlele sunt ansambluri structurate de cunoqtinle, abilitdfi $i atitudini dezvoltate prin
invilare, care permit rezolvarca unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, in
contexte diverse.

Competenlelg_g?nglctle vizeazd achiziliile elevului dobdndite la ora de Religie pe parcursul
intregului invdldmdnt preuniversitar. Acestea contribuie in mod direct la realizarea profilului de formare
al elevului Ei reflectl in mod adecvat specificul domeniului educa{iei religioase.

,
,

Competentele generale specifice programei de religie sunt:
(Jtilizarea conceptelor specifice religiei proprii, tn conexiune cu diferite manifestdri ale credinlei;

Manifestarea unui comportament moral, in viala personald t;i in societate, in acord cu valorile
religioase;
. Raportarea experienlelor din viala de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identitdlii Si
d i vers

it

dl

i

i re I i gi o ose.

Competentele,specifice sunt derivate din competenfele generale qi se formeazdpe durata unui
an gcolar. Acestea sunt adaptate la nivelul de dezvoltare al elevilor, facilitAnd orientarea evaludrii
perfbrmanlei acestora qi totodati oferi cadrul pentru proiectarea demersului didactic.
Pentru dezvoltarea competenlelor specifice, in programd sunt propuse exemple de activitdli de
invdlare variate, cu rol de orientare a strategiilor didactice ce urmeazd a fi dezvoltate de profesori.
Acestea valorific6 contexte de inv6lare formal6, nonformald qi informalS,vizeazd activitatea elevilor gi
au rol de a stimula participarea activd a acestora la propria invdlare. Profesorul are libertatea sd modifice,
sd completeze sau sd inlocuiascA

activitSlile de inv6{are.

Continuturile invdldrii constituie decupaje didactice relevante, necesare elevilor pentru
dobdndirea competenlelor specifice. Listele de competenle specifice qi de confinuturi sunt elaborate de
cf,tre fiecare cult, permildnd orientarea cltre teme relevante pentru fiecare dintre acestea.
Abordarea conlinuturilor presupune o atitudine flexibild a profesorului de religie, prin accentul pus
pe: valorificarea experien{elor de via!6 ale elevilor; accentuarea caracterului aplicativ al con{inuturilor;

aborddri diferen{iate ale conlinuturilor invS{drii, in acord cu experienlele elevilor qi cu contextul social in
care trdiesc aceqtia; rcalizarea de conexiuni intre religie qi alte discipline de studiu.
Sugestiile metodologice ofer[ clarific6ri pentru elementele de noutate ale programei gi includ
exemple de strategii didactice, repere pentru proiectarea demersului didactic, precum qi elemente de
evaluare continud. De asemenea, sugestiile metodologice fac trimitere la o diversitate de contexte de
invSlare qi la modalit6li de personalizare a demersului didactic (prin referiri la interesele speciale de
cunoagtere, specificul diferitelor comunitdli, adaptarea la nevoi speciale de inv6fare).

Prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017 au fost aprobate programele gcolare la disciplina Religie
pentru clasele a V-a - a -VIII-a,la urmdtoarele culte:
1. Religie - Cultul Adventist de Ziua a $aptea, clasele a V-a - a VIII-a
2. Religie Cultul Baptist, clasele a V-a - q VIII-a
3. Religie - Cultul Creqtin dupd Evanghelie, clasele a V-a - a VIII-a
1. Religie - Cultul Evanghelic CA, clasele a V-a - a VIII-a
5. Religie * Cultul Greco-Catolic, clasele a V-a - a VIII-a
6. Religie - Cultul Musulman, clasele a V-a - a YIII-a
7. Religie - Culrul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a
8. Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasele a V-a - a VIII-a
9. Religie - Cultul Ortodox Ucrainean, clasele a V-a - a VIII-a
10. Religie - Cultul Penticostal, clasele a V-a - a VIII-a
1 l.
Religie * Cultul Reformat , cla.gele a V-a - a VIII-a
12. Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a - versiune in limba maghiard
13. Religie * Cultul Romano-Catolic de limbd romand, clasele a V-a - a VIII-a
14. Religie * Cultul Romano-Catolic de limbd maghiard, clasele a V-a - a VIII-a
15. Religie - Cultul Romano-Catolic de limbd maghiard, clasele a V-a - a VIII-a, versiune in
limba maghiard
16. Religie - Cultul (Jnitarian, clasele a V-a - a VIII-a.
Pentru a asigura un cadru coerent in predarea Religiei, programa gcolard propune un set de
elemente comune pentru toate cultele din Romdnia, care au drept de predare a propriei religii in sistemul
de inv6!5mAnt: lista competentelor generale, o parte dintre competenlele specifice gi o serie de exemple

activitdli de invd[are qi partea general[ a sugestiilor metodologice.
Exemplele de activitdli de invdlare sunt diversificate, valorificd contexte de inv6{are formal6,
nonformald qi informald, pun accent pe valorificarea experienlelor de viald ale elevilor, facilitdnd
de

contexte semnificative de invSlare pentru via{a real6.

Programa permite aborddri diferenliate ale conlinuturilor inv5ldrii, in acord cu experienfele
in care trdiesc acegtia; realizarea de conexiuni intre religie Si alte discipline
de studiu gi au rol de a stimula participarea activi a elevilor la propria invf,fare.
Atdt prin competen{ele generale gi specifice, cdt qi prin elemente de con{inut, programa

elevilor gi cu contextul social

propune o orientare axiologicd spre un ansamblu de valori semnificative, precum: respect pentru
celSlalt, iubire, incredere, ajutoare qi sprijin, optimism, perseveren{5.
Aplicurea progrumelor ;colure Ia nivelul gimnazial este urmf,toarea:
.
programa ;colard pentru clasa a V- a - incepAnd cu anul Ecolar 2017-2018;
t
programa scolard pentru clasa a VI- a * incep6nd cu anul qcolar 2018-2019;
.
programa ;colard pentru clasa a VII-a - incep6nd cu anul gcolar 2019-2020;
.
progranta ;colard pentru clasa a VIII-a - incepdnd cu anul gcolar 2020-2021.

Resursele de

invlfare pentru elevii de clasa a V-a

Procesul de elaborare a resurselor de invilare pentru elevii de clasa a V-a (resurse care urmeazd
sd fie aplicate in primele 8 s[pt[mdni ale anului qcolar 2017 -2018) a fost iniliat pomind de la proiectarea
demersului didactie.

Proiectarea demersului didactic, pentru o unitate de invdfare, incepe cu lectura personalizatd a
programei Ecolare. Lectura se realizeazd in succesiunea urmdtoare: de la competenle generale la
competenle specifice Ei la conlinuturi, de la acestea din urmd la activitdli de invdlare. Din punct de
vedere formal, proiectul unei unitili de invdlare poate fi realizatpotrivit modelului de mai jos:

Confinuturi
(detalieri)

Competen(e
specifice

se men{ioneazd

se

detalieri de

numitrul criterial
al corupetenlelor
specifice din
programa scolard

con.linut care
expliciteazd
anumite

parcursuri

precizeazd

Activitl{i de
invi{are

Resurse

vizate/recomandate

se

progranta ;colard
sau altele adecvate
pentru realizarea
competenlelor

resurse de timp,

menlioneazd

de loc, material

metodele,

didactic, forme

irutrumentele

de organizare a
clasei

sau

de

specifice

precizeazd

Evaluare
SC

modalitdlile
de evaluare

utilizate

Pornind de la proiectul unei unitdli de invdlare, au fost elaborate resursele pentru elevi,
dupd modelul:

Titlul unitdyii de invdtare
Titlul lecliei: .....
Contextul activitdlii ;i elemente de conlinut;
Activitdli ;i aplicalii (in clasd): .....

.....

Evaluare/auto-evaluare : .....
Activitdti;i aplicalii (pentru acasd), oplional; .....
Corelalii cu alte domenii (oplional); .....

in elaborarea unei resurse pentru elevi s-au luat in considerare urmatoarele aspecte:
definirea unui context de invdlare motivant pentru elevi, care permite exersarea unei variet6ti
'
de abilitdti (in perspectiva dezvoltdrii competenlelor cheie);
un punct de acces (care declanEeazd interesul pentru inv5lare qi/ sau tema in discufie, de
'
exemplu: un text, clip video, audiotext, o situalie reald,l imaginar[, un caz, o diagramd, o harti, un tabel,
o imagine etc.).
Contextul de invdlare trebuie sa fie:
motivant (stdrnegte interesul elevului, declan;eazd bucuria de a invdfa, atrage elevul in
explorarea domeniului respectiv, in acord cu lumea in care tr6im, cu experienlele culturale gi religioase

'

ale elevului);

,

generos pentru structurarea achiziliei elevului (oferd spaliu suficient pentru exersarea unui

anumit

tip de operare, permite o diferenliere in

elaborarea sarcinilor de inv[fare pe niveluri de

performan{d diferite, oferd posibilitatea antrendrii mai multor competenle);

.

adecvar nivelului de vArstd.

Se recoman dd,

identificarea unor sarcini de lucru (potrivit competen{ei specifice din proiectul unitalii

de invSlare) qi elaborarea acestora intr-un limbaj clar Ei accesibil elevilor"

Sarcina de lucru:

.

implicd o viziune centratd pe nevoile celui care inva![ (nu pe exemplul standard din tratatele

academice);

.

vizeazd

o competenfl specificd din programa qcolard (gi nu doar con{inuturi; o sarcinl

de

lucru centratd doar pe con{inuturi nu este adecvatl pentru aplicarea noului curriculum);
este distinctd, nerepetitiv[ in raporl cu alte sarcini de lucru;
este construitd de la simplu la complex pentru a se adecva unui registru variat de ritmuri de
invdlare ale elevilor;
este insolitd de suporturi necesare rezolv[rii (de exemplu: imagini, fige de lucru, obiecte,
jetoane, tabele, desene, ilustralii diverse, link de accesat cu ajutorul tabletei/calculatorului).
este parte a unei secvenlieri care o conecteaz[ in mod firesc cu precedenta qi urmdtoarea (deqi
distincte, sarcinile de lucru nu ar trebui sd fractureze un continuu al explordrii realizate de elev, de

.
.
.
.

clas[);

.
.
.

este deschisd pentru a

fi

realizatd de elevi cu ritmuri gi profiluri diferite de invS{are;

este exprimatd clar, concis, la obiect, intr-un limbaj accesibil;
este explicitd forma de lucru recomandatS.

intre sarcinile de lucru se pot intercala sarcini cle lucru cu specijic cle evuluare - se va
menliona modalitatea obiectiv[ prin care se realizeazl aprecierea. Se pot utiliza gi enunfuri simple
m

etacognitive/ autoevaluative.
Sarcina de lucru cu specific de evaluare:

.
.

vizeaz[ niveluri de performan![ in cadrul unei competen{e specifice;
include un barem, o forml obiectivd de apreciere care s[ permitd utilizarea aceleiagi unit5li de
mf,sur[ pentru toli elevii;
r permite oferirea rapidl de feedback;
. yizeazdmai multe tipuride operare in ansamblul unitalii de invafare;
Elaborarea de sarcini de Iucru pentru acasI, consonante cu noul curriculum qi potrivite
pentru aprofundarea / exersarea abilitdlilor/ conceptelor vizate. Aceastd componentf, are rolul de a
reconsidera tema pentru acasd dintr-o perspectivd motivantd ;i a ?nv6!6rii autentice.
Sarcina de lucru pentru acasd:

.
.
.
c o gnit

.

este stimulativd pentru elev (lema nu trebuie

sdfie o corvoadd);

vizeazd aspecte deja antrenate la clasd;

permite rezolvarea tntr-o manierd personald, adaptatd ritmului de tnvd{are, profilului
iv, p art icul ar it d! il or de v drst d,'
poatefi realizatd de cdtre elev cu resursele de care dispune.

Considerafii generale cu privire la noile programe de religie pentru gimnaziu
Programele de religie pentru gimnaziu au ca element inovativ atdt componente care sunt
comune noii generatii de programe, cdt qi componente care sunt specifice educaliei religioase.

.

Elententul definitoriu pentru toate programele de gimnaziu il reprezintd repozi{ionarea
competenlelor in raport cu conlinuturile qi cu propunerile de activitdli de invdlare. Pornind de la
constatarea cd elementul fundamental in atingerea performanlei in dob6ndirea de competenle il
reprezintd, activitdlile de invd{are, noua generalie de programe int[regte leg[tura dintre competenlele de
dob6ndit gi posibilele demersuri ?n practica educafionald. Modelul de derivare a competenfelor specifice
din competen{ele generale ofer[ profesorilor Ei posibilitatea de adecvare la situalia concret[ a metodelor
de predare-inv6{are, astfel incAt pentru fiecare competen{d sd fie propuse demersuri ce pot fi adaptate
unor paliere diferite de achizilii precedente.
.
Competenlele specifice au fost elaborate lindnd cont de ansamblul ciclului de ;colaritate,
fapt ce asigurd o coeren{d si pe verticald a preddrii disciplinei religie, la toate cultele. lindnd cont de
complexitatea competenlelor ce trebuie dobdndite in ciclul gimnazial Ei de nevoia de mdsurare a
progresului in invdtare, proiectarea programei pornind de la ideea unei continuitSli ce depdqegte un an
gcolar contribuie la acomodarea unor ritmuri gi stiluri diferite de inv[lare gi la stimularea evaludrii.
,
Conlinuturile,la rdndul lor, au fost astfel gdndite inc6t s[ rdspundd unui spectru c6t mai larg
de posibile trasee de parcurgere a materiei, profesorul av6nd posibilitatea de a selecta acele conlinuturi
care sd suslin5 cel mai bine demersurile de predare-invdlare adecvate atingerii competenlelor vizate. in
selec{ia conlinuturilor s-au avut in vedere experienlele cotidiene de cunoastere ale copiilor raportate la
vdrsta acestora in ciclul gimnazial (10/11 - 14/15 ani), precum dezvoltarea structurilor de gdndire ale
acestora.

'

Un alt element inovator constii in faptul cii noile programe de religie ii invitd pe profesori
sd-Si asume libertatea de a-Si proiecta lecliile, de a organiza/reorganiza conlinuturile/studiile de caz

enunlate in programd, in funclie de logica demeysului didactic individual Si de adecvarea la
competenlele specifice vizate spre demoltarea elevilor. De asemenea, prin programd se soliciti cadrelor
didactice cautilizarea conlinuturilor qi a studiilor de caz sd propund aborddri gi din perspectiva educa(iei
moral-civice.

in ceea ce priveste modalit5lile de abordare eficientl a noilor programe trebuie avut in vedere
lecturarea personalizatd a programei, prin care: a) profesorul are dreptul gi responsabilitatea de a lua
decizii asupra parcursului de invSlare pe care-l considerd adecvat elevilor cu care lucreazd,, in funclie de
mediul in care func{ioneazd gcoala si de resursele didactice de care dispune gi b) profesorul va studia cu
aten{ie programa pentru a stabili corelaliile intre competenlele specifice gi con}inuturi.

generale

in cadrul programei scolare pentru religie (oentnt toate cultele), fiecdrei competente
ii sunt asociate competentele specifice, iar atingerea acestora se realizeazd. cu ajutorul

continuturilor stabilite de programd, precum qi al activitdtilor de invdtare.
Elementele din programd care au caracter obligatoriu pentru profesor sunt compelenlele
'
(generale ;i specifice) Ei conlinuturile. Activitirlile de invdlare reprezintd exemple oferite de autorii
programei, dar nu au caracter de obligativitate. Profesorul are libertatea de autiliza acele activitdli de
invdlare pe care le considerd adecvate pentru atingerea competenlelor previzute.

.

Pentru o abordare serioasd a programei profesorul este invitat sd conceapd plqntficarea
calendaristicd, documentul administrativ ce se realizeazd la inceputul anului qcolar pentru fiecare
disciplind de invd{dmdnt gi care asigurd parcurgerea ritmicl a conlinuturilor gi atingerea competenfelor
prevdzute de programa gcolar6.
De relinut cdin realizarea planificdrii calendarisitice trebuie avute in vedere cele 4 etape:
a) realizarea asocierilor dintre competen{ele specifice Si conlinuturi;
b) organizarea conlinuturilor tn unitdli de invdlare,'
c) stabilirea succesiunii de parcurgere a ttnitdlilor de tnvdlare,'
d) alocarea timpului necesar pentru parcltrgereafiecdrei unitdlii de invdlare.

AlSturi de planificarea

;i proiectarea unitdlilor de invdyare

(macro plqieg1Alq) trebuie avut5 in
vedere Ei micro proiectarea prin realizarea proiectelor didactice, pentru fiecare leclie. Nu trebuie uitat ca
in abordarea demersurilor didactice profesorul are datoria sd citeascf, nota de prezentare gi sugestiile
metodologice ale programei care il familiarizeazd atdt cu filozofia gi principiile de realizare ale acesteia,
cAt gi cu sugestiile de abordare si contextualizare practici ale componentelor sale.

Programa urmiregte, printre altele: dezvoltarea competentei generale

a

interculturalit6lii, a
competen{elor specifice privind sensibilizareafald de diversitate, abilitatea de a comunica gi a intra in
dialog, de a trli impreuni cu ceilal1i, de a munci in echipd, invdJarea prin cooperare, comunicarea
empaticd, rezolvarea pagnicd a conflictelor, precum qi dezvoltarea gdndirii critice gi a reflecliei.

in acord cu cele

mai sus, intre finalitdtrile de naturd axiologicd urmlrite prin studiul
disciplinei religie, enumerdm ca fundamentale urmdtoarele valori gi atitudini: congtientizarea rolului
inv6{6turilor religioase in via{a personald qi a comunitdtrii, dezvoltarea respectului fa}d de cele sfinte,
asumarea propriei identitAti religioase, responsabilitate in exercitarea drepturilor gi obligaliilor ce decurg
din apartenenla la diferite identitati (confesiune, naliune, comunitate, profesie, culturl etc.), respect,
prezentate

in{elegere gi grija fala de aproapele.

Inspector gcolar pentru religie,

Arhid. prof. dr. Hrigcd Bogdan

-

Mihai

