
,

Ghidul profesorului constituie un instrument de orientare în proiectarea şi desfăşurarea 
orei de religie şi completează pachetul educaţional oferit de Editura Corint, alcătuit d

(carte + CD) şi . 
conceput pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în pregătire

a şi vă propune o cale de a împărtăşi bucuria şi frumuseţ
cunoaşterii lui Dumnezeu, folosind metode şi mijloace didactice propuse în manual şi 

‐a este structurat pe două volume, ce 

corespund celor două semestre şcolare. Conţinuturile respectă noua Programa şcolară pentru 
disciplina Religie, cultul ortodox, aprobată prin Ordinul ministrului educaţ ţ
5001 din 02.12.2014. Această programă este elaborată potrivit noului model de proiectare 
curriculară, centrat pe competenţe care se dezvoltă în jurul temei majore: 

. ţia programei este realizată astfel încât să contribuie la 
ţ

ţând accentuarea scopului pentru care se învaţă, dar şi creşterea dimensiunii acţionale în 
formarea personalităţ

ţ ile învăţării sunt grupate pe următoarele domenii: 
I. Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului; 

ţa creştinului împreună cu semenii; 
IV. Mari sărbători creştine. 

Domeniul Mari sărbători creştine respectă ordinea cronologică a sărbătorilor: Naşterea
Domnului ş Învierea Domnului 

‐

ţia profesorului este prevăzut la î ţ

a cunoştinţelor dobândite în clasa a II ‐a, legată

ţa. 



ţ se constituie într‐ , ţă de 10 p

. Împreună cu şi în diferite situaţ d ţă
cunoştinţ .

Întrebările de la finalul lecţiei, precum şi cuvintele noi explicate la 
de a aprofunda şi înţ ţ

Sfânta Scriptură ne învaţă îi ază pe elevi cu textul de referinţă în 
transmiterea adevărului de credinţă şi completează informaţ ţ

Să aflăm mai mult este o rubrică în care se aduc informaţ
completează textul lecţ

Să descoperim împreună ste o rubrică în care sunt prezentate evenimente, sărbători 
ţ ţi care au rolul de a oferi modele de comportament religios şi 

atitudini specifice moralei creştine, ce se pot aplica în viaţ
Un strop de înţ sub forma unui cuvânt duhovnicesc din Sfinţ

Părinţi plin de învăţătură, care îndeamnă într‐un mod delicat la a transpune în practică cele 

Exersăm, aplicăm este o rubrică ţii variate care completează situaţ
de învăţare din manual: jocuri de rol, activităţi practice, abordări interdisciplinare. 

Să ne jucăm împreună, stă rubrică rolul de a dezvolta lucrul în echipă, 
învăţ ţ ţ

10‐11 ani prin dezbateri şi discuţ întrajutorare, valoarea adevărului, 

evenimente deosebite sau sărbători importante, .
ţ ş Lectură, care este prezentată sub 

formă de pilde scurte
Să fim creativi valorifică prin activităţile interdisciplinare cunoştinţ

dobândite la Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi 
mişcare, Educaţie civică, Ş ţe, Dezvoltare personală. Propunerea de activităţi în care elevii 

ţi să deseneze anumite aspecte referitoare la experienţ ţă personale, la 
mediul şcolar sau familial sau în urma observării naturii reprezintă o modalitate de dezvoltare 
a creativităţii şi de comunicare prin culoare şi formă. 

Ideile importante şi noile cunoştinţ ţie sunt sintetizate în cele trei
ţ Să reţ . 

Îndemnur ş ţ
sfaturile simple şi scurt formulate sunt uşor de ţinut minte pentru a fi puse în practică. 

La finalul fiecărei unităţi de învăţare sunt prevăzute paginile de lectură suplimentară,
şi fixa şi evalua cunoştinţele dobândite. 

Evaluarea semestrială şi cea de la finalul unităţilor de învăţare sunt prevăzute sub 
ţii care însumează noile achiziţii şi sunt însoţ

facilitând astfel şi autoevaluarea.

În completare, ca metode activ‐ cipative de evaluare sunt prezente în manual 

şi . 
Grafica manualului a fost concepută astfel încât să susţină textul acestuia şi 

. Scopul final al manualului este ca elevul să îl 
deschidă şi să îl citească pentru că îi place, nu pentru că trebuie. Tehnoredactarea şi aspectele 

ţie la studiu şi descoperire. 
ţ Sfânta Scriptură ne învaţă

Un strop de înţ Să reţ (un îngeraş), 
teologic şi prin modul în care sunt realizate desenele şi completează conţ

această rubrică. Unui copil de 10‐11 ani este eficient să îi vorbeşti despre Dumnezeu şi prin 



gine, culoare, formă. Ochiul lui trebuie să fie încântat mai întâi de ceea ce vede, ca mai 
apoi mintea lui să se deschidă către cuvântul scris. 

II. MANUALUL DIGITAL, pe lângă textul în format pdf al manualului tipărit, mai 
ţ ţii interactive, înregistrări audio şi imagini. Acestea vin să 

exemplifice şi să dezvolte conţinuturile de învăţare într‐un mod accesibil şi atrăgător pentru 

elevi. Elementele vizuale, auditive, aplicative fac învăţarea mai uşoară. Uneori o imagine 
poate face cât o mie de cuvinte. 

ţiile interactive de tipul „Rezolvă” sunt realizate sub forma unor exerciţ

evaluare, oferind feedback prin mesaje sau punctaj şi derulându‐se într‐

sunt însoţite de butonul „Ajutor”, care facilitează elevului rezolvarea cerinţ
Manualul digital se poate folosi la clasă utilizând un calculator sau un laptop şi un 

videoproiector din dotarea şcolii. Se poate lucra frontal sau pe grupe, elevii fiind puşi să 
privească şi să analizeze imaginile sau să rezolve aplicaţ

III. CAIETUL ELEVULUI însoţeşte Ma ‐a şi reprezintă 

un instrument auxiliar modern şi foarte util în aprofundarea temelor prevăzute în programă la 
această disciplină. Este împărţ nităţi de învăţare care respectă structura manualului. 

ţ ţii variate care completează situaţ
învăţare din manual: jocuri de rol, activităţi practice, abordări interdisciplinare. 

Să înţ , Să descoperim împreună, Exersăm,
aplicăm, elevii pot să aprofundeze şi să îşi îmbogăţească cunoştinţele cuprinse în manual. 

Caietul elevului este extrem de util ca auxiliar al manualului la clasă. Folosirea 
acestuia elimină cheltuielile pentru tipărirea de fişe, planşe, desene pentru oră. În condiţiile în 
care elevii au manualul şi caietul ataşat manualului, nu mai este nevoie de nicio altă resursă 
pentru lucrul în clasă. 

Ş 2016 – 2017
ş 2017 a fost aprobată prin O

.
În temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi 

ţ ţ ţionale şi Cercetării Ştiinţ ţiei şi 
cercetării ştiinţ

(1) Anul şcolar 2016 2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare. 

ţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 
sele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de 

şi  se încheie în data de 26 mai 2017; 

a, anul şcolar are 34 de săptămâni şi se încheie în data de 9 

c) pentru clasele din învăţământul liceal filiera tehnologică, cu excepţ

terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învăţământ, în 

d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin 

cadru de învăţământ în vigoare; 



e) pentru învăţământul special a 

filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile 
lucrătoare; 
f) stagiile de pregătire practică p ţ
filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă 
de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform 
structurii anului şcolar, cu ţ
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor 

este cea stabilită prin planurile cadru de învăţământ, în vigoare.

Anul ş 2017 începe la data de 1 septembrie 2016, se încheie la data de 31 august 

2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

Cursuri ‐ ‐ 6

În perioada 29 ‐ , clasele din învăţământul primar şi grupele

învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. 

ţa de iarnă ‐ sâmbătă ‐ duminică

Cursuri ‐ ‐

ţa intersemestrială ‐ sâmbătă ‐ duminică

Semestrul al II‐

Cursuri ‐ ‐

ţa de primăvară ‐ 7‐ duminică, 3

Cursuri ‐ ţ ‐

ţa de vară ‐ sâmbătă ‐ duminică

. 3. În ceea ce priveşte programul naţional "Şcoala altfel", acesta se va desfăşura într o 
perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcţ
învăţământ, însă respectând următoarele intervale:
Pentru învăţământul preşcolar şi primar:

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

ţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile 
minorităţ ţia generală management şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare ţ
municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I



ŞCOLARĂ
Programa şcolară

a
Aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5001 / 02.12.2014

Notă de prezentare
şcolară pentru disciplina – reprezintă o ofertă 

curriculară pentru – din învăţământul primar. Disciplina este prevăzută în planul
cadru de învăţământ în aria curriculară ş , având un buget de timp de 1 
oră/săptămână, pe durata unui an ş

este elaborată potrivit unui
curriculară, ţ ţia programei este realizată astfel încât să 

ţ
accentuarea scopului pentru care se învaţă ş ţionale în formarea personalităţ

ş include următoarele elemente:
Notă de prezentare

ţ
ţ şi exemple de activităţi de învăţ

ţ

ţ ş ţe, abilităţ ş
învăţ

în contexte diverse.
ţ jalonează achiziţ

întregul ciclu primar.
ţ ţele generale, reprezintă etape în

dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an ş ţ
în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică 

ţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adec
învăţ

ţinuturile învăţării ţ
pentru dobândirea ţelor specifice. Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele 

ş răspunsul o
ţ ştinului împreună cu semenii; Mari sărbători creş

prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unei teme majore:
stă temă ţ ţ ş

ţ învăţare într şi creativ, în raport cu particularităţile de vârstă ş
ţinuturile învăţării se subordonează atât domeniilor, cât şi 

ş
continuă. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic 
să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţ de învăţare. Se urmăreş



didactic personalizat, care să asigure formarea competenţ
prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Educaţ
religioasă la ultimele două clase ale ciclulu presupune trecerea de la învăţ
joc, specifică primelor trei clase, la un sistem metodologic mai complex, care să permită 

ţierea demersului didactic în funcţ ţ ş
dezvoltării acestora.

Pentru a asigura un cadru coerent în predarea şcolară propune un 
elemente comune pentru toate cultele din România ce au drept de predare a propriei 

religii în sistemul de învăţământ: lista competenţ ple de activităţ
de învăţ ş generală a sugestiilor metodologice. Listele de competenţ ş

ţ către fiecare cult, permiţând orientarea către teme relevante 

ţ

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în
ţă

ş ţii din mediul familiar, în acord cu
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţ

ţ

ţ şi exemple de activităţi de învăţ

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte 
ţă

ţie religioasă, exprimate în raport cu diferite 
ţ ţă

dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei persoane, importanţa raportării omului la 
ţ ţa împlinirii poruncilor

ţ
ţii de definire a unor termeni sau expresii: Biblie, sfânt, proroc, apostol, evanghelist, 

poruncă, drept
explicarea modalităţii de căutare a unui text în Sfânta Scriptură

ţii de identificare a unor texte în Sfânta Scriptură
ţ ţă de opiniile altora
ţii de argumentare a opiniei proprii în spiritul toleranţ ţă de opinia altora

analiza unor texte care necesită exprimarea unui punct de vedere personal faţă de o 
anumită situaţ

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creştin, pe baza valorificării unor 
ţ ţa cotidiană, a exemplelor unor persoane ş ţ

ştină, a unor atitudini ş ţ
ţa cotidiană, texte literare, texte care prezintă persoane

ţ
ţiază rolul poruncilor divine (referitoare la cinstirea lui 

, a părinţ
ţii de analiză a asemănărilor ş ş

comportament în diferite contexte sociale



analiza unor imagini pe diferite teme: „Cum putem face lumea mai bună”, „Ajutorul primit 
u”, „Sunt un exemplu pentru cei din jur” etc.

jocuri de rol: „Cum mă comport în situaţia…”, cu aplicaţ
(comportamentul în diferite contexte sociale familiare; împlinirea

1.3. Analizarea modului în c ştin, în 
ţă familiare

discutarea în clasă a unor norme din diferite contexte sociale ş
unor dialoguri: „Cum mă comport în situaţia…?”; „Ce reguli au formulat cei care mă 
îndrumă în viaţă?”; „Cum poate îndeplini un copil poruncile?”; „Cum mă simt /cum 
procedez atunci când nu sunt de acord cu o
regulă?”; „Ce diferenţe există între împlinirea poruncilor de către copii şi de către adulţi?” )

ţ are a aplicării unor norme ş
formularea în grup a unui set de reguli ale clasei/al unui regulament al clasei, care să 

ţii de formulare a unor argumente/contraargumente în analiza unor situaţ problemă 
apărute în cadrul grupurilor de apartenenţă

ţiei religioase, în cadrul 
unor activităţ – ţie civică – Ş ţ – –

ş ţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

ţ ţă
exersarea unor roluri specifice activităţilor desfăşurate în diferite contexte (activităţ

ctivităţ
ţiază exemple de convieţuire armonioasă între semeni

ţie religioasă: 
„Cum relaţionez cu cei care mă îndrumă”, „Rolul semenilor în viaţ ştinului”, „Iertarea 
ş ţi”, „Exemplul personal ş ţiile cu semenii” etc.

jocuri didactice care să faciliteze dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în cadrul grupului
ţie religioasă, pornind de la o situaţie dată

ţ ş
ţ

ţ ţ ş ţ
ţă, intoleranţă etc.), pornind de la povestiri, ilustraţ

ţ ş

şi despre celălalt, valorificând exemple 
ţ ţ

elaborarea unor compuneri pe teme precum: „Împreună, putem face lucruri minunate”, 
„Dacă pot să te ajut, sunt fericit”, „Când te ajut, câştigăm amândoi” –

ţie negativă dintre elevi
– ţie civică, pe teme relevante

3. Explorarea activă a unor elemente din viaţ ţ

ţ ţa comunităţ
şi a societăţ



ţa comunităţ şi a societăţ
ţ

ţa Mântuitorului, a Maicii 
Domnului ş ţ

audierea/învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase, colinde etc.
ţ ţi români (activitate 

interdisciplinară Religie – – şi literatura română)
organizarea de serbări şcolare cu tematică religioasă

ţei unor sărbători ş ţ şi semn ţ
ţ ş

ţii pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor aspecte specifice acestora în viaţa 
familiei sau a comunităţ ş

ţ ântuitorului, obiceiuri preluate (de exemplu, oferirea de daruri, 
după modelul magilor), sărbătorirea zilei femeii creştine, în duminica mironosiţ
(activitate interdisciplinară Religie – ţie civică)

în grup, cu diferite teme („Drumul magilor”, „Ce 
ţi sărbătorim în luna aceasta” etc.)

realizarea de felicitări, ornamente, colaje etc., cu ocazia sărbătorilor religioase
lectura unor texte literare, referitoare la marile sărbători religioase

iciparea la sărbătorile comunităţ
ş ţii populare referitoare la diferite sărbători ş

religioase, care se manifestă în viaţa familiei, a comunităţ

Ţ

a

şi răspunsul omului

ţ
– casă pentru toţ

Fiecare om îşi caută propria cale în viaţă
ş arată calea

Nevoia de a primi îndrumare în viaţă
Ajutorul lui Dumnezeu în situaţ

ţ
Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos
Învăţătura Domnului, vestită de sfinţ ş ş
Mărturisirea şi trăirea credinţei de către sfinţ

ţi români ş ş ţării noastre

Viaţ ş
împreună cu

ştină, sprijin pentru convieţ ţ
Iubirea, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos

ţa în armonie cu ceilalţi, îndemn al lui Dumnezeu
şi împlinirea poruncii iubirii
ş ş



ţ ştină

Mari sărbători
ş

ş şi împlinire
ş

Magii, în căutarea Pruncului Iisus
Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul Simeon

De la Florii la Înviere
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor

ţ şi în Duminica Învierii

ţinut este completată cu un ansamblu de elemente de tip 
confesional (rugăciuni, texte biblice, texte despre viaţ ţi, cântări 

ş ndate a fi abordate pe parcursul fiecărei clase. Acestea nu vor fi 
analizate ca unităţ ţ de sine stătătoare, ci vor constitui modalităţ

ţ

a, propunem următoarea listă de elemente:
şi/ sau învăţarea unor rugăciuni: rugăciune pentru cei care ne fac bine; rugăciuni/

tropare închinate sfinţ
şi/ sau învăţ şi zicători

cu mesaj asemănător: „Să ş pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta ş
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
(Luca 10,27); „Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; ş

unt grele.” (I Ioan 5,3); „Ascultă sfatul ş şte învăţătura, ca să fii 
înţ toată viaţa.” (Pilde 19,20); „Pe toate căile tale, gândeş te la Domnul” (Pilde 3,6);

şi/ sau învăţarea de cântări religioase şi cân iotice: răspunsur
mare; „Crucii Tale”; „Veniţi să ne închinăm (cu variante pentru praznicele împărăteş
studiate)”; răspunsurile la Ectenia întreită; răspunsurile la Ectenia cererilor; „Ş Ş
Domn cel Mare” etc.;

şi/sau învăţ nde: „Doamne, a Tale cuvinte”; „Nouă, azi ne a răsărit”; „O,
ce veste minunată”; „Trei crai de la răsărit”;

ţ ţi: Sfântul Proroc Moise, Sfântul Proroc Ilie, Sfântul
ş ţ şi Ioan, Sfântul Ierarh 
Sfântul Mucenic Ştefan, Sfânta Muceniţă Ecaterina, Sfântul Cuvios Dimitrie cel 

Nou din Basarabi, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ştefan cel Mare, Sfântul Neagoe 
ţii Martiri Brâncoveni etc.

în aplicarea programei 
ş şi derularea la clasă a activităţ –învăţ –evaluare, în 

ţă cu . Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, 
ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă ş

ţă cu succes cerinţ ş

ţ

ă a profesorului de religie, prin accentul pus 
ţ ţă ale elevilor; accent



ţ creând contexte semnificative de învăţ ţa reală; abordări 
ţ ţ învăţării, în acord cu experienţ ş

în care trăiesc aceş conexiuni între ş
el, pentru tema propusă de programa şcolară pentru clasa

te specifice, ce se impun a fi abordate în activitatea de predare învăţ ş
constitui, de asemenea, repere în prezentarea conţ ş ş

În abordarea conţinuturilor se recomandă să fie ţ
sfinţ ş ţa cotidiană, relevante pentru fiecare temă.

şi răspunsul omului

ţ
· – casă pentru toţ

de astăzi; oamenii doresc mereu o lume mai bună)
· Fiecare om îşi caută propria cale prin viaţă (fiecare om este 

sunt nevoile omului; Dumnezeu răspunde căutării 

· şi Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce înseamnă 
calea către Dumnezeu; ce este Biblia; cum călăuzeş

· Nevoia de a primi îndrumare în viaţă (de ce omul are nevoie de
îndrumare în viaţă; cine ne îndrumă în viaţă)

· Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii dificile (ce dificultăţ
întâmpină un copil; încrederea în purtarea de grijă a lui 

ţ
· Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus 

ţ ţ
ţ

· Învăţătura Domnului, vestită de sfinţ ş ş
ştii; rolul lor în 

transmiterea învăţăturii ş
· Mărturisirea şi trăirea credinţei de către sfinţi (ce înseamnă

mărturisirea credinţ ţi cu cinstire universală)
· ţii români ş ş ţării noastre (apariţ

ş ţării noastre; exemple ţ
români din diferite ş ţării)

ţ ş
împreună cu

ştină, sprijin pentru convieţ ţ
· Iubirea, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos (ce înseamnă 

Dumnezeu; ce înseamnă iubirea aproapelui)
· ţa în armonie cu ceilalţi, îndemn al lui Dumnezeu (rolul 

normelor în ţă; exemple de porunci din 
şi învăţături

· şi împlinirea poruncii iubirii (binecuvântarea familiei 
de către

· ş ş prietenia în lumina 
învăţăturii lui Hristos; aspecte definitorii ale prieteniei la vârsta 
şcolară)



· ţ ştină (valoarea
ţa cotidiană)

Mari sărbători
ş

ş şi împlinire
· ş

rolul lor în pregătirea venirii Mântuitorului)
· Magii, în căutarea Pruncului Iisus (cine au fost magii; 

închinarea magilor şi întoarcerea în ţara lor pe altă cale)
· Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul Simeon (despre

evenimentul Întâmpinării Domnului; Dreptul Simeon, model 
de răbdare ş ţă)

De la Florii la Înviere
· Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor (principalele evenimente 

şi din Săptămâna Patimilor; atitudini ale 
ţă de Mântuitorul)

· ţ şi în Duminica Învierii 
ţ

ţe; sărbătoarea ţ

În desfăşurarea activităţ
interdisciplinare: cele prevăzute de programa şcolară, prin relaţ

curriculară ş ţie civică, Istorie, Geografie
şi literatura română, Muzică ş

miş şi abilităţ
ţii sau prin activităţ ş nterdisciplinar. Astfel, se recomandă 

utilizarea unor abordări integrate care să promoveze: un accent
ştere care completează informaţ ş

ţii între concepte, gruparea flexibilă a elevilor în designul situaţiilor de învăţ
O astfel de abordare a curriculumului sugerează o schi
învăţ ţii religioase la o abordare centrată pe elev, care îi 

stuia să ş ţii, să valorifice experienţ ţă, să 
stabilească corelaţii între învăţarea din clasă cu învăţ ş

ţ promovează utilizarea de 
didactice care accentuează construcţia progresivă a cunoş nţ

abordări ş ţ ţinuturilor învăţării, în paralel cu formarea progresivă 
la elevi a capacităţ ş ţionale, aplicabile în 

ţă din mediul
solicită utilizarea, pentru segmentul 

de vârstă căruia ne adresăm, a unui cadru metodologic variat, care îmbină metodele 
ţ astfel încât acestea să devină căi pentru dezvoltarea capacităţ

ţ ş
religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respect

ţă, atitudinea pozitivă faţă de sine ş ţă de alţ care să ajute la interiorizarea 
ş

–învăţare recomandate în activităţ
vizează cu precădere:



· şi învăţ
ţ ţ moral, fotografii care reflectă aspecte 

ţ ioasă ş ţ ş

· ţ
ţ de învăţ ş ţă ale elevilor;

· şi a unor texte din literatura religioasă pentru a facilita 
ş ţ

ţă de
· ţia, pentru identificarea, împreună cu elevii, a modalităţilor de aplicare în 

ţa reală a ţierea trăsăturilor morale ale 
ţ

· învăţarea problematizată, prin implicarea elevilor în rezolvarea unor situaţ –problemă 
ş ţ

· ş
ş ică a unor situaţ

ţă sau
· învăţarea bazată pe proiect, metodă ce îşi propune implicarea elevilor în activităţ

grup, în vederea realizării de investigaţ temă propusă de profesor, urmată de 
ţinut într ţ

învăţământ în special a celor cu caracter intuitiv, ilustra şi oferă contexte de 
organizare a activităţii (individuală, în grupu

a unor activităţ rugăciuni, texte ş
cântări în diferite activităţ ş
completează şi îmbogăţesc demersurile didactice desfăş
recomandă ca profesorul de religie să utilizeze mijloace didactice adecvate: ş

ţ ş ţe, prezentări educative cu ajutorul
ţ e literare în versuri şi proză, 

cântece necesare ca suport pentru serbări ş ţ ţ

şi medii de învăţ

nu înseamnă numai activitatea obişnuită a profesorului cu elevii în sala 
de clasă. ţia religioasă permite organ
învăţ e să motiveze pe elevi pentru participarea activă şi să le susţină interesul pentru 

.
ş ş iza activităţile de învăţ

· Învăţăm în sala de clasă! În sălile de clasă, profesorul poate organiza diferite activităţ
învăţ ţ şnuite de prezentare de noi teme, întâlniri cu 

personalităţ ţii pe teme religioase cu părinţ
ţ comunităţ

· la bibliotecă! Profesorul de religie, împreună cu elevii, poate organiza 
şcolii sau la altă bibliotecă din comunitate. În aceste contexte 

de învăţ fi încurajaţ ş ţ ţi să se familiarizeze cu spaţ
să observe cum se caută o carte, să participe la întâlniri cu diferite personalităţ

· Vizităm biserica! Biserica este un spaţiu cu înalte valenţ
Profesorul poate organiza cu elevii vizite la biserică, în diferite ocazii ş

ş ş ţ



religioase sau pentru a organiza în comun diferite evenimente 
ori activităţi de întrajutorare a membrilor acesteia.

· şim în alte spaţ ş şi elevii pot derula activităţ
învăţ şi în contexte extraş

plimbarea pe stradă/ prin parc pentru observarea 
ş

· Mergem în excursii tematice la mănăstiri sau alte lăcaş
organiza excursii cu elevii, pe un traseu care să cuprindă o serie de mănăstiri sau 
şezăminte religioase cu o anumită semnificaţ

respectivă. În acest context, se pot organiza discuţ ş
mănăstirilor, se pot iniţ

ţ
· Căutăm pe Internet informaţ şi imagini cu caracter religios! În afară de faptul că 

ţ ţionale, profesorul poate să descopere 
împreună cu elevii, informaţ ţ

ţ şi culturale, poate urmări secvenţ

Evaluarea constituie o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă 
utilizate cu prioritate metode moderne de evaluare, precum: observarea sistematică a

care să valorifice achiziţ şi să stimuleze în acelaş
şi atitudini, în ş e vârstei. Este recoman

evaluarea să se realizeze prin ş
asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea st
mai bună adecvare la particularităţ ş de vârstă

ş ţelor de învăţ ş
ţelor dobândite de către copii în contexte non ţ

înregistrată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţ ş
va fi urmărit, încurajat ş valorizat progresul fiecărui elev în parte.

VI. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ 

Planificarea calendaristică a fost realizată conform structurii anului şcolar 2016‐2017 

şi organizată ţinând ţ specifice din programă, precum şi de 
ţe se regăsesc, sub cel puţ

ţ
Având în vedere că la fiecare l ţie se întâlnesc rubrici care se referă la citate din 

Sfânta Scriptură, Vieţ ţ ţa 1.2 poate fi întâlnită la fiecare temă. De 
asemenea, regulile de comportament, jocul de rol ori rubrica Să ne jucăm împreună ating, prin 

opus şi competenţ

Prin această planificare ne‐am propus să fim cât mai aproape de abordarea 

manualului, însă fiecărui profesor îi rămâne libertatea de a reaşeza ordinea temelor ţinând 
cont şi de particularităţ



FICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Anul şcolar 2016 2017

– 18 săptămâni
. ore/săptămână: 1

- predare/învăţare: 10 

la dispoziţia profesorului: 2 

Domeniul
de învăţare

Competenţe
Conţinuturile învăţării

Săptămâna

– 18 săptămâni 
1 Să ne amintim din clasa a III a* 1 12 16.09

2
şi răspunsul omului

eu pe 
calea vieţii

– casă pentru toţi oamenii 1 19 23.09
Fiecare om îşi caută propria cale în viaţă 1 26 30.09
Biblia şi Biserica ne arată calea spre 

1 03 07.10

2.1, 2
Nevoia de a primi îndrumare în viaţă

1 10 14.10

3.1
Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii dificile

1 17 21.10

1 24 28.10
VACANŢĂ: 29 OCTOMBRIE –

3
Sfinţenia, cale 

Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor 
1 07 11.11

Învăţătura Domnului, vestită de sfinţii 
apostoli şi evanghelişti 1 14 18.11

Lectură pentru suflet* 1 21 25.11
1 28.11 02.12

Unitatea de învăţămân
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

– a 


