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Stimaţi dascăli, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!
Cu voia lui Dumnezeu, ne aflăm la începutul unui nou an de stu-

dii; un început care presupune dăruire, muncă şi multe speranţe. 

Misiunea educaţiei (fie în familie, fie în şcoală) este de a crea cetăţeni apţi 
să participe activ la edificarea unei societăţi bine ancorate într-un set de valori 
care le vor permite să se dezvolte, dar mai ales să reziste în avalanşa încer-
cărilor de dezagregare masivă din punct de vedere moral şi spiritual. Pentru 
atingerea acestui scop, credinţa trebuie să aibă însă un loc de cinste în procesul 
de formare a omului.

Din zorii neamului nostru, de când pe aceste pământuri s-a scris prima 
slovă, la lumina opaiţului, în liniştea mănăstirii, acest proces, care s-a cizelat 
secole de-a rândul, dând poporului luminători şi genii, a început cu “Doamne 
ajută!”, iar noi, cei de azi, avem posibilitatea şi, în acelaşi timp, datoria morală 
de a continua frumoasa şi înălţătoarea tradiţie.

Dragi pedagogi,

Aveţi o misiune extrem de dificilă, însă care vă înnobilează; trebuie să reu-
şiţi să oferiţi tinerilor noştri o astfel de educaţie, care să-i ajute să se orienteze 
printre nenumăratele capcane care devin tot mai multe şi mai iscusit camuflate. 
este o muncă grea şi solicitantă, pentru a cărei realizare trebuie să vă concen-
traţi toată experienţa şi forţa creatoare. Dar trebuie să ştiţi că nu sunteţi singuri 
– biserica a fost şi este alături de domniile voastre în această luptă pentru con-
ştiinţă, moralitate şi verticalitate. 

Instituţia divino-umană, artizană a etnogenezei noastre, vă stă alături, mai 
întâi prin rugăciune, iar după aceasta cu bogata-i experienţă (care şi-a demon-
strat în timp eficienţa) în domeniul educaţional. tot ce trebuie să facem este să 
ne dăm mâna, să continuăm ceea ce am început împreună şi să ne propunem 
noi obiective binecuvântate.

trebuie să fim conştienţi cu toţii că de felul în care astăzi ne vom educa 
tinerii depinde viitorul poporului nostru pentru ani şi ani înainte. 

LăSaţi  Copiii  Să  vină  La  MinE...
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Stimaţi pedagogi, 

Activitatea prodigioasă de care aţi dat dovadă nu o dată, de multe ori în 
condiţii vitrege, ne face să sperăm că şi în continuare veţi munci cu aceeaşi de-
dicaţie întru buna educare a elevilor din ţara noastră. Pentru aceasta veţi avea 
nevoie de multă înţelepciune şi răbdare, pe care le cerem cu smerenie bunului 
Dumnezeu să vi le dea, spre propăşire.

Să dea Domnul ca anul de învăţământ 2012–2013 să fie tuturor binecredin-
cioşilor creştini spre zidire sufletească şi spre înălţare.

La acest început de an de studii am convenit desfăşurarea unui Seminar meto-
dologic cu genericul: “Şcoala şi biserica: parteneriat pentru educaţie”, nădăjduind 
că se va consolida o frumoasă şi firească colaborare întru implementarea discipli-
nei opţionale religie.

Mai bine de un an, Departamentul mitropolitan Studii a coordonat predarea 
acesteia în instituţiile preuniversitare din republică, oferind suport şi încurajând 
orice iniţiativă   pentru desfăşurarea acestor ore de spiritualitate ortodoxă.

Au fost editate primele manuale pentru clasele I-vI, s-au desfăşurat semi-
nare privind implementarea Curriculumului la religie în 8 raioane, s-a iniţiat 
formarea de noi cadre didactice, se realizează cursuri de recalificare pentru te-
ologi la modulul psihopedagogie. toate acestea sunt etape prin care trebuie să 
mergem împreună - profesorii antrenaţi în procesul de predare şi reprezentanţii 
bisericii, care urmărim şi susţinem implementarea religiei.

Aducem alese mulţumiri celor care se trudesc pe acest tărâm deloc uşor, 
dar nobil, şi contribuie la formarea personalităţii înduhovnicite a generaţiei în 
creştere. vă îndemnăm să facem tot ce ne stă în puteri pentru a educa copiii 
ţării noastre în dragoste pentru aproapele.

Cu dragoste şi arhiereşti binecuvântări,
+ vLaDiMiR,

MiTRopoLiT aL CHiŞinăULUi 
Şi aL ÎnTREGii MoLDovE
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Revenirea la predarea religiei în şcoală – un act de dreptate 
şi o necesitate permanentă

Pr. Alexei Boenciuc, 
doctor în teologie,  şef al Direcţiei metodice  a Departamentului Studii 

al Mitropoliei Chişinăului  şi a Întregii Moldove 

Înalt prea Sfinţite Stăpâne, stimată doamnă viceministru, 
onorată asistenţă,

religia a avut întotdeauna un rol important în procesul de formare a compe-
tenţelor şi atitudinilor moral-sociale în cadrul sistemului public de învăţământ. 
Aşa cum geografia oferă cunoaşterea configuraţiei spaţiale a pământului, esenţi-
ală pentru cunoaşterea patriei şi a planetei, iar istoria oferă cunoaşterea succesi-
unii temporale a generaţiilor umane, religia oferă perspectiva comuniunii eterne 
de iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane şi 
popoare. Prin urmare, studiul religiei nu poate lipsi din programa şcolară, deoa-
rece corespunde nevoii comunităţii locale şi naţionale de a-şi păstra bogăţia şi 
identitatea spirituală şi de a transmite valori permanente tinerei generaţii.  

În predarea religiei suntem la început de cale. După o perioadă de ateism 
acerb, încă mai rămânem destul de şovăielnici şi privim cu neîncredere la per-
spectivele instruirii şi educaţiei religioase, mai cu seamă dacă raportăm acest 
gen de educaţie la tendinţa constantă a societăţii noastre de a se civiliza. Aici 
menţionăm însă că în lumea civilizată europeană, spre mirarea multor scep-
tici, găsim o continuitate admirabilă în ceea ce priveşte instruirea şi educaţia 
religioasă a generaţiilor în creştere. În condiţiile crizei morale contemporane, 
ponderea valorilor religioase devine tot mai accentuată în majoritatea statelor 
europene. Drept confirmare a celor menţionate pot servi datele cu privire la 
educaţia religioasă în şcolile din ue: în 75% dintre ţări religia este predată 
sub forma învăţăturii de credinţă a religiei tradiţionale, iar în 25% – sub forma 
istoriei religiei, care este în strânsă legătură cu întreg sistemul de învăţământ 
şi cu moştenirea culturală a ţării respective. Iată câteva dintre denumirile cur-
surilor din cirriculumul şcolar al ţărilor europene: în Danemarca, Germania, 
Grecia, Irlanda – „educaţie moral-religioasă”, în Anglia – „Morala şi educaţia 
religioasă”, în Portugalia – „educaţia morală şi religioasă”, în Luxemburg – 
„Creştinism, religie şi etică”, în Norvegia – „religie” sau „etică”, în Polonia 
– „Mişcări ideologice religioase”, în Finlanda, Italia, Spania – „religie”.

Dacă ne referim la spaţiul românesc, avem o experienţă de veacuri, iar po-
porul nostru nu a tăgăduit niciodată importanţa educaţiei religioase, a trăit viu 
şi cu adevărat credinţa, începând de la familie şi terminând cu statul.                                                     

De la primii voievozi creştini ai românilor, de la formarea celor trei ţări 
române – Moldova, Muntenia şi transilvania –, toţi am fost creştini ortodocşi, 
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produs al educaţiei creştine, pe care istoria îl mărturiseşte: mama lui Mihai vi-
teazul a fost călugăriţă şi este înmormântată la Mănăstirea Cozia, sub o lespede 
de piatră pe care scrie: „Aici odihneşte monahia teofana, mama lui Mihai vitea-
zul”. Apoi Ştefan cel Mare. La Mănăstirea Probota, unde este îngropat ctitorul ei, 
Petru rareş, este îngropată şi monahia Măria Oltea, mama lui Ştefan cel Mare. 
ei domni şi mamele lor călugărite! Câtă unire era între credinţă şi conducere în 
acele vremuri! Cel ce conducea ţara avea mamă călugăriţă şi frate călugăr. Dom-
nitorii români ridicau mănăstiri şi le transformau în centre de cultură şi spirituali-
tate ortodoxă. Fericiţi şi de trei ori fericiţi au fost domnii noştri ortodocşi: Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, la Putna; Ieremia Movilă şi Gheorghe Movilă, la Suceviţa; 
Petru rareş, la Probota; Lăpuşneanu, la Slatina; Alexandru cel bun, la bistriţa; 
Mircea cel bătrân, la Cozia.

Problema predării religiei în republica Moldova este una principială şi cere o 
abordare  serioasă. Cred că pentru noi toţi, şi în special pentru preoţi, a venit tim-
pul să ne apucăm de lucru. Dacă strămoşii noştri au pus accent mai mult pe edi-
ficiile văzute, după cum erau statornici în credinţă, astăzi în nestatornicia noastră 
se simte marea necesitate în zidirea şi salvarea sufletului omenesc prin educaţie 
religioasă. În acest context, o importanţă majoră o au cei cărora le revine rolul de 
a îndrepta copiii pe drumul credinţei. Astăzi învăţământul teologic încearcă să 
răspundă imperativelor timpului în care trăim, pregătind specialişti care ar putea 
preda religia în şcoală. există deja un sistem de instituţii teologice care pregăteşte 
cadre în domeniu (licee teologice, seminare teologice, facultate de teologie). Însă 
în cadrul acestor instituţii urmează să fie pus un mai mare accent pe instruirea pe-
dagogică. Pe viitor ar fi bine să preluăm experienţa din acest domeniu a vecinilor 
de peste Prut, care, pentru a asigura cadre calificate pentru predarea religiei, reali-
zează o colaborare între instituţiile ecleziastice şi cele laice prin astfel de facultăţi 
ca istorie şi teologie, litere şi teologie etc. Asigurarea numărului suficient de cadre 
calificate este garanţia rezultatului pe care îl aşteptăm. 

biserica are menirea să-şi spună cuvântul şi să pună umărul şi în ceea ce 
priveşte educaţia comunitară a generaţiei în creştere. timpul în care trăim este 
plin de probleme cu caracter global, care depăşesc spectrul personal, ele putând 
fi soluţionate doar în comunitate. biserica are o experienţă de veacuri în ceea ce 
priveşte educaţia comunitară şi poate propune societăţii soluţii efective pentru 
aceste probleme. Această experienţă poate fi promovată şi în cadrul instruirii şi 
educaţiei religioase. 

De la noi se cere dorinţă, studiu, atitudine, fapte. Sigur că sunt multe bariere, 
dar cu noi este Dumnezeu. 

În anul de studii 2011-2012, Departamentului Studii a realizat o serie de 
activităţi orientate spre susţinerea predării cursului de religie. În colaborare cu 
Ministerul educaţiei, grupul de lucru a elaborat curriculumul la religie pe ani 
de studii. Pe marginea implementării curriculumului au fost organizate două 
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şedinţe republicane pentru protopopi şi metodiştii din teritoriu. reprezentanţii 
Departamentului Studii au participat la şapte seminare privind implementarea 
curriculumului la religie în raioanele Floreşti, Străşeni, Ceadîr-Lunga, ungheni, 
Ialoveni, Orhei. În aprilie, la Chişinău, în cadrul şedinţei directorilor de şcoli din 
municipiu, am vorbit despre necesitatea şi importanţa acestei discipline şi i-am 
încurajat pe aceştia să găsească posibilităţi pentru a reveni la predarea religiei. 
În cadrul cabinetului metodic a fost formată o bază de date a potenţialilor pro-
fesori de religie, licenţiaţi în teologie, în acest sens stabilindu-se o colaborare 
cu DGetS a municipiului. În anul şcolar 2011-2012 s-a insistat asupra pilotării 
crriculumului şi s-a lucrat la reeditarea manualelor de clasele 3-4 şi la editarea 
manualelor pentru clasele 5-6, care vor fi prezentate în cadrul seminarului. re-
zultatele pilotării curriculumului se lasă încă aşteptate. Dar acest fapt a contribuit 
la uniformizarea lecţiei de religie, profesorul având la dispoziţie instrumentele 
necesare pentru proiectarea lecţiei. A început să funcţioneze structura pe care ne-
am propus-o pentru a putea dirija procesul de implementare şi control al predării 
religiei. În vederea pregătirii şi recalificării cadrelor didactice, Departamentul 
Studii, în comun cu Ministerul educaţiei, a elaborat şi a aprobat planurile de 
învăţământ pentru cursurile de formare şi recalificare a cadrelor didactice.

Începutul a fost pus. Problemele le cunoaştem. Deja avem o viziune clară 
despre ce avem de realizat pentru a obţine rezultatele dorite. Aici se înscriu:

- asigurarea şcolilor cu manuale, care ar fi bine să vină ca o donaţie din partea 
bisericii;

- organizarea bibliotecilor parohiale, asigurarea acestora cu literatură meto-
dică şi didactică;

- proiectarea lecţiilor-model pe clase în limbile română şi rusă;
- elaborarea planurilor calendaristice model pe clase (1-9);
- elaborarea şi editarea Ghidul profesorului pentru clasele 1-4; 5-9. 
- editarea Caietul elevului pe clase (1-9); 
- editarea manualelor pentru clasele 7-9; 
- reeditarea manualelor pentru clasele 1-2, cu revizuirea temelor conform 

curriculumului.
O problemă rămâne a fi statutul profesorului de religie. trebuie să recunoaş-

tem că Nomenclatotul profesiilor nu include noţiunea de profesor de religie, iar 
fără a avea cadrul juridic nu putem organiza perfecţionarea şi recalificarea, nu 
putem acorda grade didactice.   În acest sens, Departamentul Studii a perfectat 
actele necesare şi le-a înaintat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
în vederea soluţionării acestei probleme.

Sperăm că şi alţi colegi de-ai noştri vor face, în cadrul seminarului de astăzi, 
propuneri pertinente şi interesante, pe care vom încerca să le implementăm pas 
cu pas.

aşa să ne ajute Dumnezeu!
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pREDaREa  RELiGiEi  În  ŞCoLiLE-piLoT  
În  anUL DE  STUDii 2011-2012: 

ConSTaTăRi,  REaLizăRi,  pRopUnERi

Pr. nicolae GoreAnu,
inspector şcolar în Eparhia de Cahul şi Comrat

„Şi aceasta este viaţa veşnică, să te cunosc pe tine 
singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Fiul tău pe 
care l-ai trimis.” (Matei  17,3)

Cunoaşterea lui Dumnezeu reprezintă mântuirea, deci fără a-l cunoaşte pe 
Dumnezeu nu putem moşteni Împărăţia cerului. Slavă Domnului, avem deja în 
spate 2 ani de predare în scoli a cuvântului Dumnezeiesc. 

Desigur, avem încă multe de învăţat şi multe de realizat, dar pot să afirm, 
vorbind din propria experienţă, că este un început bun. După aprobarea ho-
tărârii de Guvern, în episcopia de Cahul şi Comrat, cu binecuvântarea Prea-
sfinţitului Anatolie, în fiecare protopopie a fost desemnat câte un  preot care 
să reprezinte biserica în direcţiile de învăţământ raionale. În primul an au 
fost mai puţine ore alocate, din motivul experienţei slabe, pe când anul de 
învăţământ 2011-2012 a fost mai rodnic: Cahul – 10 instituţii de învăţământ 
cu predare a religiei, dintre care 6 preoţi şi 4 pedagogi; basarabeasca – 4 
instituţii, cu 2 preoţi şi 2 pedagogi, Leova – 15 instituţii, cu 5 preoţi şi 10 
pedagogi, Cimişlia – 24 de instituţii, cu 15 preoţi şi 11 pedagogi, Cantemir 
– 14 instituţii, cu 8 preoţi şi 6 pedagogi, u.t.A. Găgăuzia – 17 instituţii, cu 
7 preoţi şi 10 pedagogi.

În prezent religia este predată mai ales în clasele gimnaziale, din motivul 
că aceste ore sunt  opţionale şi în clasele primare profesorii au nevoie de orele 
opţionale pentru a-şi îmbunătăţi salariul, iar preoţii care cer ore de religie în 
aceste clase sunt priviţi ca râvnind la bani. În opinia noastră, religia ar trebui 
predată atât în clasele primare, gimnaziale, cât şi în cele liceale.

Curriculumul este foarte reuşit, însă ne-am dori să predăm ore în toate 
clasele şi, de asemenea, să avem la dispoziţie manuale pentru fiecare elev.

una dintre cele mai grele întrebări pe care ni le pot pune unii specialişti 
în pedagogia modernă, şi anume cea legată de scopul orei de religie, nu îşi 
află răspunsul în ceea ce numim, în general, literatură de specialitate. Oare 
după ce bareme poţi calcula cum se transferă către copiii energia necreată a 
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Harului divin, astfel încât ei să se poată schimba în adâncurile lor, nu doar 
în reacţiile de suprafaţă? În ce mod poate fi calculată redarea demnităţii co-
pilului dezorientat, care intră numai prin efortul orei de religie în contact cu 
configurarea verticală a firii lui umane? Personal cred că, în general, pentru a 
demonstra coerent structura educaţiei religioase nu este de ajuns să formulăm 
sau să reformulăm gândirea pedagogiei şi a psihologiei educaţionale în aspec-
tele dimensiunii academice, propriu-zise. este de neiertat uşurinţa cu care am 
racordat argumentarea demersului pedagogiei duhovniceşti a Ortodoxiei la 
tot felul de curente şi linii de cercetare laice, ca şi cum ele ar avea întâietate 
şi prioritate, ca şi cum cultura psihopedagogică a lumii moderne ar precede 
gândirea antropologică şi teologică, în raport cu educarea firii umane pe care 
a dezvoltat-o biserica prin Sfinţii săi. Din această secularizare a motivaţiei 
s-a născut diluarea de sensuri misionare la care asistăm, indiferent de biserica 
în care vieţuim. De altfel, inclusiv teologia apologetică născută dincolo de 
Ocean vorbeşte, pe de o parte, despre principiile pedagogice creştine, iar pe 
de altă parte, despre nevoia evanghelizării mentalităţii bisericii moderne, a 
creştinilor care o alcătuiesc în chip văzut.

 În introducerea sa la lucrarea Calea spre mântuire, Sfântul teofan Zavo-
ritul scria: „...oricine poate şti rostul ultim al omului: unirea cu Dumnezeu. 
Şi oricine poate fi în stare să afişeze calea spre aceasta: credinţa şi împlinirea 
poruncilor cu ajutorul harului dumnezeiesc. Si oricine mai poate spune: iată, 
aceasta este calea – începe să păşeşti pe ea!” uşor de spus, dar cum să o faci? 
La cei mai mulţi dintre oameni lipseşte însăşi dorinţa de a o face. Sufletul, atras 
de o patimă sau alta, se împotriveşte cu îndărătnicie oricărei siliri din afară 
şi oricărei chemări; ochii se întorc de la Dumnezeu şi nu vor să îl privească. 
Legea lui Hristos nu e pe placul lui; nu există nici măcar dorinţa de a asculta. 
Cineva s-ar putea întreba însă, cum se poate săvârşi acest lucru atunci când se 
naşte dorinţa de a înainta spre Dumnezeu pe calea lui Hristos? Ce trebuie făcut 
pentru ca legea să se întipărească de la sine în inimă, iar omul, făcând toate 
acestea după lege, să le facă ca de la sine însuşi, nesilit, astfel încât legea să nu 
îl apese, deci să purceadă chiar de la el? 

Cu alte cuvinte, a educa pe cineva, în sensul deplin al cuvântului, nu în-
seamnă a-l posta înaintea unei arii curriculare care să dea bine în contextul 
educaţiei europene, ci a-i dărui acea zvâcnire de forţă duhovnicească, purtă-
toare a sufletului uman dinaintea Dumnezeului Celui viu, pe care nu o  trans-
formă în ideal de mărturie socială fără a şi-o asuma în intimitatea mărturisirii 
cotidiene, în viaţa de zi cu zi. Cât de departe de idealul sfinţeniei este gândirea 
omului în demersul de a afla sau a prevedea, combinând simboluri şi imagini, 
efectele pe care le vor produce faptele sale printre lucrurile reale! Orice gân-
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dire este schiţă de acţiune, determinismul activ propus de el părând a fi cheia 
pedagogiei moderne.

evenimentele la care asistăm astăzi în şcolile din republica Moldova ar 
trebui să fie punctul de reformare a principiilor educaţionale. Într-o şcoală în 
care sunt mai importante politicile de menţinere a normei profesorilor şi a gru-
purilor de influenţă managerială, construite pe simpla dorinţă de câştig mate-
rial, în care copiilor li se refuză dreptul de parteneriat educaţional sau, atunci 
când li se oferă, nu se reduce decât la vizite la McDonald’s sau prin mall-uri, în 
care părinţii sunt simpli plătitori de taxe, meditaţii şi ore suplimentare, nefiind 
deloc implicaţi în viaţa şcolară propriu-zisă, ascunsă printr-o grozavă distilerie 
de interese, orele de religie şi cateheză parohială chiar pot oferi limanul de 
linişte duhovnicească, ascetică şi educativă deopotrivă. Cu minima condiţie de 
a nu-şi atrofia duhul pentru care au fost îngăduite de Dumnezeu ca prezenţe ale 
lucrării Duhului Sfânt, cu minima condiţie de a nu înţepeni în grava dezorien-
tare valorică a vremurilor în care trăim. 

Copiilor trebuie să le fie oferită şansa de a se vedea pe sine, de a-şi des-
coperi acele valori care să facă din ei ucenici ai Domnului Hristos, părinţi 
ai viitorilor copii, oameni ai lui Dumnezeu, mai mult decât oameni ai lumii, 
cetăţeni manipulabili de inconştienţii politici ai domeniului. trebuie să lim-
pezim atitudinile educaţionale, să conferim culturii catehetice acea dimensi-
une duhovnicească fără de care suntem „chimvale prost sunătoare”. Ceea ce 
propune catehetul trebuie să fie o viaţă transformată, transfigurată, antrenată 
în tot ceea ce am putea numi demersul descoperirii sensului vieţii. Nu doar în 
dimensiunea, excelentă de altfel, a logoterapiei moderne, al cărui reprezen-
tant de marcă, victor e. Frankl, propune chiar o ştiinţă a descoperirii sensului 
vieţii, a voinţei de sens, ci în direcţia descoperirii lui Hristos Iisus ca Domn 
şi Dumnezeu, ca Mântuitor.

Cred că, în primul rând, trebuie să redescoperim în copiii noştri râvna de a 
fi creştini, iar pentru aceasta noi, adulţii – preoţi, profesori şi părinţi –, trebuie 
să reformulăm definiţia propriei noastre vieţi creştine. Nu se poate să rămânem 
orbi şi să nu vedem că în şcolile unde învăţăm pe de rost rugăciuni se vorbeşte 
vulgar, violent, nu avem cum să nu remarcăm că, în ciuda mărturisitei noastre 
apartenenţe ortodoxe rămânem străini de cunoaşterea textului Sfintei Scripturi, 
de identificarea articulaţiei acestuia la viaţa creştină permanentă, aşa cum ne-o 
cere viaţa în Hristos. Copiii noştri sunt sătui de vorbăraie, de cunoaştere prin 
dictare şi copiere, ei înţeleg că a fi creştin nu înseamnă nicidecum a face copy-
paste din experienţele altora. Că a fi creştin înseamnă propriul parcurs întru 
Hristos, acceptarea eliberării din teroarea unei şcoli a întunericului în favoarea 
unei gândiri împărăteşti, legate direct de Împărăţia lui Dumnezeu. Constata-
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rea că s-a dezvoltat un limbaj teologic minim al elevilor, care descumpăneşte 
incultura pe segment a profesorilor de alte materii, este reală şi dovedeşte că, 
cel puţin la nivel de vocabular, am adăugat o serie de conţinuturi explozive 
pentru omul modern. Cuvinte ca păcat, iad, iertare, spovedanie, euharistie, 
Liturghie şi multe altele confirmă dezvoltarea unei noi mentalităţi culturale. De 
aceea credem că, dincolo de teoretizare, ora de religie şi cateheză parohială 
trebuie să crească în expresia lor practică. Obligatoriu, corpusul mărturisitor 
educaţional trebuie să dea naştere propriilor gânduri. Derobotizarea pe care o 
poate aduce sufletului copilului ora de religie poate constitui o fântână în zidul 
de incompatibilă ură socială la care provoacă viaţa modernă. Sporirea râvnei 
creştine poate fi cheia scoaterii lor din nemotivarea care îi împinge spre suicid 
fizic şi moral, poate constitui redresarea lor întru demnitate umană.

Nimeni nu contestă faptul că pentru a îndrepta mentalitatea educaţională 
actuală spre dimensiunea ei creştină este nevoie de muncă silnică. 

Oare în ce manual de catehetică ori metodică a predării religiei vom avea 
curajul de a spune celorlalţi cercetători într-ale ştiinţelor educaţionale că ide-
alul creşterii prin ora de religie înseamnă a face în inima copilului o rană a 
ostenelii,  din care să se nască rugăciunea şi ajutorul lui Dumnezeu, că obiec-
tivul orei de religie şi al catehezei este de a pune inima copilului pe făgaşul ei 
normal! Căutarea noastră, aproape disperată, de a ne alina la modelele moder-
niste ale culturii pedagogice ori psihologice ne-a sedus, iar un dawrvinism de 
sensuri programate este pe cale să arunce în aer întreaga construcţie creştină 
a educaţiei omului modern, a omului nou.  Suntem mai atenţi la endogeneza 
noastră psihologică decât la faptul că a dărui copilului pe Hristos, indiferent 
de etapa istorică a omenirii în care faci acest efort binecuvântat, este nu doar o 
misiune, ci darul lui Dumnezeu. Dacă urcând la catedra sau la amvonul propo-
văduirii nu avem această bucurie de rană, suntem orice altceva decât vestitorii 
evangheliei iertării.

Poate că nu este lipsit de interes să facem şi pe ceilalţi, părinţi ori pro-
fesori, elevi ori oameni învăţaţi, să lectureze în viaţa noastră oferită Mân-
tuitorului gândul acesta, al unei pedagogii orientate spre sine, spre propria 
cunoaştere, spre descoperirea propriilor limite în căutarea lui Dumnezeu, în 
aflarea Lui. baricadaţi după propriile noastre frustrări comunicaţionale, lip-
siţi de afecţiunea alertei din râvna pentru mântuire, epuizaţi într-o letargie 
specifică celui care predă religia doar pentru că nu poate face altceva ori 
aşteaptă ceva mai bun, lucrul acesta, al redescoperirii rănii în lucrarea cu sine 
pentru Dumnezeu, trebuie să înceapă cu noi. Să ne luăm aliaţi întru aceasta 
elevii şi pe Dumnezeu!    
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     Pr. ioan Pelin, 
inspector şcolar în Eparhia de Bălţi şi Floreşti

Aşa e de când lumea – pentru a înaripa un vis, a apăra o cauză, cineva 
(dar nu oricine!) trebuie să fie răstignit. Pentru aceasta se aleg cei mai 

buni, cei mai dragi şi irepetabili.

Aşa am putea spune despre disciplina „religia”, care a fost mereu răs-
tignită, pentru diferite scopuri şi interese. Dar indiferent de toate câte se în-
tâmplă în lumea aceasta, indiferent de viaţă şi de încercările pe care ni le 
oferă aceasta, iată că, potrivit scrisorii Ministerului educaţiei al republicii 
Moldova din 9 septembrie 2010 despre includerea disciplinei „religia” în 
schema orară şcolară a instituţiilor de învăţământ primar şi gimnazial înce-
pând cu anul şcolar 2010-2011 disciplina „religia” este predată opţional în 
baza cererii părinţilor. În urma unui sondaj efectuat cu suportul DGrÎtS din 
raioanele Făleşti, Glodeni, Sângerei şi din municipiul bălţi, am constatat că 
în anii de studii 2010-2011 şi 2011-2012, în raionul Făleşti disciplina „reli-
gia” a fost studiată în 33 de instituţii de învăţământ din totalul de 49. În anul 
de studii 2010-2011 numărul de elevi care au studiat disciplina este de 7509 
din cei 9277, iar în anul 2011-2012 – 4821 din totalul de 9232, formând 152 
de grupe. Procentual, aceste cifre reprezintă 67% din instituţii şi 52% din 
numărul total de elevi. Nu s-a predat „religia” în localităţile Popovca, ego-
rovca, Chetriş, Catranâc, Işcălău, Moldoveanca, Socii Noi, la şcoala-internat 
din Făleşti (8 instituţii şcolare), problema fiind lipsa cadrelor didactice şi a 
suportului didactic necesar, dat fiind faptul că în aceste localităţi majoritatea 
populaţiei este de naţionalitate rusă.

În anii de studii 2010-2011 şi 2011-2012, în raionul Sângerei disciplina 
„religia” a fost studiată în 25 de instituţii de învăţământ, în cadrul a 114 
clase cu un număr total de 2029 de elevi. În 2010-2011 s-au desfăşurat şi 3 
seminare. 

În raionul Glodeni, cursul opţional „religia” este ţinut în toate instituţiile 
preuniversitare, cu excepţia Liceului teoretic „L.tolstoi”, Glodeni, numărul 
total fiind de 4160 de elevi, dintre care 1710 în ciclul primar şi 2450 în ciclul 
gimnazial. Acest curs este predat în majoritatea instituţiilor de către profesori 
şi doar în 4 instituţii – de către preoţii din localitate (gimnaziile din viişoara, 
Camenca, buteşti, Liceul teoretic Limbenii vechi).

În municipiul bălţi, cu părere de rău, situaţia este mai gravă. În cele 7 
instituţii unde se predă „religia”, în anul de studii 2010-2011 această dis-
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ciplină a fost studiată de 831 de elevi, iar în anul 2011-2012 – de doar 724 
de elevi.

Începând cu luna octombrie şi pe tot parcursul anului de studii 2010-2011, 
cu suportul DGrtÎS şi al metodiştilor, care au fost delegaţi ca formatori lo-
cali la implementarea curriculumului la disciplina „religia”, în toate raioa-
nele menţionate au fost desfăşurate seminare de formare a cadrelor didactice. 
Primul seminar de acest fel s-a desfăşurat la 8 octombrie 2010, obiectivul 
major fiind instruirea profesorului de „Religie”. S-a discutat despre fiecare 
etapă a lecţiei şi despre modul înscrierii elevilor la ora de „religie”. Fiecare 
profesor a prezentat date cu privire la numărul de clase şi elevi. De ase-
menea, în cadrul seminarelor s-a pus accentul pe colaborarea strânsă dintre 
managerul instituţiei şi preoţii parohi din localităţi. Moderatori ai acestui 
seminar au fost doamna Livia ţăruş (Sângerei), domnul Gheorghe Zbârciog 
(Făleşti), doamna ecaterina ţurcan (Glodeni), doamna tamara vlas (Sânge-
rei), care au participat la cursurile pentru formatori, organizate în luna august 
2010 la Chişinău. ei ne-au vorbit despre etapele lecţiei şi despre elaborarea 
proiectului de scurtă durată.

Seminarele de formare au avut 3 obiective de bază: (i) asimilarea şi im-
plementarea conceptului moral-religios; (ii) instruirea profesorilor referitor la 
implementarea valorilor creştine; (iii) realizarea unui schimb de experienţă 
despre posibilităţile de organizare, de studiere, de asimilare şi de implemen-
tare a curriculumului şcolar.

La toate seminarele a fost invitat şi Preasfinţitul Marchel, epicopul epar-
hiei de bălţi şi Făleşti, care ne-a onorat cu prezenţa, aducând în dar câte o 
carte – „Mica biblie pentru începători”. În cadrul unui seminar la Sângerei a 
fost desfăşurat şi un concurs între două echipe de elevi, juriul fiind format din 
preoţi şi profesori. Pauza muzicală a fost oferită de corul din satul Iezăreni, 
raionul Sângerei. Doamna Liudmila Şâşcanu, şefa DGÎtS, a solicitat profe-
sorilor să prezinte, la sfârşitul anului de studii, un raport privind succesele 
predării religiei în şcoală.

În anul de studii 2011-2012 s-a desfăşurat un singur seminar raional 
în satul Chişcăreni, tema fiind Marea poruncă a Iubirii. Moderatorul se-
minarului a fost profesoara Nadejda Lungu, cu o experienţă pedagogică de 
10 ani. La acest eveniment s-a propus organizarea mai multor seminare în 
anul 2012-2013, s-a discutat despre concursul raional pascal, care a fost 
desfăşurat în Săptămâna Luminată, la data de 19 aprilie 2012, la mănăs-
tirea Sf.Ap.Petru şi Pavel din satul bocancea, raionul Sângerei. La acest 
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concurs, intitulat „Cântecul Pascal”, au participat toate instituţiile de învă-
ţământ din raion.

Principalul ajutor didactic pentru profesori este ghidul, însă în toate insti-
tuţiile de învăţământ există şi o conlucrare strânsă cu preoţii de la bisericile 
din localitate, care acordă cu bunăvoinţă ajutorul necesar profesorilor ce pre-
dau această disciplină.

Din discuţiile cu elevii şi profesorii am înţeles că, ascultând aceste ore, 
elevii devin mai ascultători, mai îngăduitori, au posibilitatea de a se relaxa şi 
de a găsi răspunsuri la întrebările care îi frământă. Aceste ore educă şi insuflă 
elevilor valorile general-umane: Adevărul, Sfinţenia, binele, Frumosul, Iubi-
rea, răbdarea, Chibzuinţa, voinţa, Curăţenia, Iertarea, Milostenia, orientate 
spre formarea unui comportament civilizat şi a unui caracter tolerant.

Orele de religie încep cu rugăciuni şi se termină cu mulţumire către Dum-
nezeu. Discutând cu directorii şi directorii adjuncţi ai Liceului teoretic Lim-
benii vechi, gimnaziilor Camenca, viişoara, Liceului teoretic „Ion Creangă”,  
oraşul Făleşti, ai şcolilor din satele Musteaţa, Albineţ, Pârliţa, Izvoare, unde 
disciplina „religia” este predată de preoţi, am aflat că aceştia se bucură de 
autoritate şi stimă în faţa elevilor, orele sunt atractive pentru elevi prin felul 
de a povesti şi de a explica istorioare interesante cu scop educativ. Mulţi elevi 
au început să frecventeze biserica. Din spusele membrilor direcţiei Liceului 
teoretic Limbenii vechi, datorită acestui curs şi prezenţei preotului la ore, 
în liceu s-a micşorat numărul elevilor cu comportament deviant, precum şi 
încălcările de disciplină. 

La nivel de raion a fost organizată o întâlnire a profesorilor de religie şi a 
elevilor cu episcopul de bălţi şi Făleşti şi cu alţi preoţi, în cadrul căreia elevii 
au ascultat cu interes, au intrat în discuţii, iar preoţii au răspuns cu amabilitate 
şi cu o deosebită răbdare la întrebări.

Profesorii de „religie” împreună cu cadrele didactice şi elevii organizează 
excursii la mănăstirile din Saharna, Japca, Căpriana etc. 

propuneri şi sugestii
Având în vedere modesta mea experienţă în calitate de inspector eparhial şi 

profesor de „religie” în cadrul eparhiei, îndrăznesc să vin cu anumite propuneri 
şi sugestii, atât din partea mea, cât şi a metodiştilor din protopopiate, propuneri 
care ar putea contribui la consolidarea procesului educaţional-religios:

1. În primul rând, Hotărârea Guvernului nr.596 din 2 iulie 2010 referitoa-
re la predarea disciplinei „religia” trebuie revizuită, în vederea modificării 
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modului de înscriere a elevilor la orele de „religie” conform cererii depuse 
de părinţi.

2. Cererile trebuie să fie depuse de părinţi o singură dată, în clasa I, şi să 
fie valabile până la absolvirea gimnaziului.

3. Dacă unii părinţi nu vor mai dori ca copiii lor să frecventeze această 
disciplină, ei vor depune o cerere de refuz la sfârşitul anului de studii.

4. Pentru cei care depun cerere de înscriere, această disciplină trebuie să 
devină obligatorie, alături de celelalte discipline, iar cunoştinţele trebuie 
apreciate cu note, pentru a spori responsabilitatea elevilor faţă de dis-
ciplină.

5. este necesară formarea unei comisii, alcătuite din profesori laici şi pre-
oţi, care să fie împuternicită de Ministerul educaţiei pentru a ţine sub control 
îndeplinirea Hotărârii de Guvern şi a dispoziţiilor date de Ministerul educaţi-
ei referitor la predarea „religiei” în şcoli.

6. toate gimnaziile şi liceele trebuie asigurate cu manuale şi, dacă este 
posibil, caiete de religie.

7. trebuie stopată tendinţa de reducere a numărului de ore de religie, ten-
dinţă observată, cu regret, în ultimii ani.

8. Ar fi foarte bine ca orice profesor de religie să aibă la îndemână un pro-
iector video, pentru a putea aplica diferite metode didactice.

9. Considerăm necesară prezenţa obligatorie, cel puţin o dată pe lună, a 
preotului din localitate la ora de religie, pentru a fi la curent cu modelul de 
predare a disciplinei şi pentru a răspunde elevilor la întrebările care îi frămân-
tă. Astfel va fi fortificată relaţia fiu-duhovnic. 

10. Propunem introducerea în curriculum şcolar a temei „Tradiţii şi obi-
ceiuri locale”, pentru a familiariza copiii cu obiceiurile şi tradiţiile bisericii la 
anumite sărbători împărăteşti şi la diferite ierurgii, ca înmormîntarea, sfinţirea 
casei şi multe altele.

11. La fel, sugerăm introducerea în curriculum şcolar a temei „Canoanele 
Bisericii ortodoxe”, pentru ca elevii să studieze cele mai importante canoane 
bisericeşti, în special cele legate de oficierea Sfintelor taine.

12. Curriculum şcolar, în special pentru clasa a IX-a, trebuie completat cu 
tema „Sfintele Taine”, la care se va studia fiecare taină în parte.

În încheiere aş dori să îndemn Guvernul republicii Moldova, Ministerul 
educaţiei şi pe toţi oamenii de bună-credinţă să contribuie la formarea unei 
atitudini serioase faţă de predarea disciplinei „religia” în şcoli, deoarece toţi 
avem de câştigat în urma acestei acţiuni. trăim într-o ţară mică şi săracă, dar 
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care ar putea deveni şi mai săracă dacă cetăţenii ei ar renega valorile spiritu-
ale, prin care acest stat a supravieţuit timp de aproape 7 secole. Orice început 
este greu, dar dacă există voinţă şi susţinere, orice lucru poate fi dus cu succes 
până la capăt. De aceea trebuie să ne unim forţele şi să ducem la bun sfârşit 
ceea ce am început acum 2 ani. Ar fi o greşeală de neiertat dacă am rata aceas-
tă şansă. Suntem mai aproape ca niciodată de succes; nu trebuie să renunţăm 
acum şi să lăsăm mâinile în jos. S-au făcut foarte multe şi multe mai sunt de 
făcut, însă, după cum se ştie, pentru a realiza lucruri bune este nevoie de multă 
jertfire de sine. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu nu va întârzia cu răsplata 
pentru cei care se nevoiesc pe acest tărâm, numit educaţie. Şi pentru a ne întări 
spiritele în continuare, cred că este tocmai momentul cel mai potrivit să ne 
aducem aminte de cuvintele Sfintei Scripturi: „unde sunt doi sau trei adunaţi 
în numele Meu, eu sînt în mijlocul lor...”

aşa să ne ajute Dumnezeu! 

vă mulţumesc pentru răbdarea şi atenţia de care aţi dat dovadă.
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Pr. Andrei URSOI,
inspector şcolar în Eparhia de Ungheni şi Nisporeni

Omul este ca pomul, dacă a crescut strîmb, sunt slabe şansele să se în-
drepte mai tîrziu.

Pornind de la ideea degradării ca naţiune, acum, mai mult decît oricînd, 
se simte nevoia renaşterii spirituale.

În toate timpurile, biserica a fost profund îngrijorată pentru soarta gene-
raţiei de mîine şi pentru urma lăsată de aceasta în istoria acestei ţări. Globa-
lizarea spre care tinde societatea de azi aduce mari schimbări în societate, 
inclusiv  în ceea ce înseamnă „valori sacre”, care presupune dragoste faţă de 
omul de lîngă tine, dar şi faţă de neamul din care face parte, credinţă în Dum-
nezeu, de la care vine tot ajutorul, nădejdea într-un viitor mai bun, respect 
faţă de adevăr, bine şi frumos.

veacuri la rînd, religia creştină ortodoxă a fost alegerea poporului nostru, 
astfel el devenind un popor civilizat cu o cultură înaltă, pentru că a trăit după 
poruncile lui  Dumnezeu, crescînd şi educînd suflete darnice, săritoare la 
nevoie, pline de milă dragoste şi bunătate.

Da! timpurile se schimbă, marturisesc şi cei care, din cauza întunericu-
lui spiritual şi cultural, lăsat peste întreaga suflare a neamului nostru timp de 
aproape o jumătate de secol, avînd un singur ideal, zic: Să slujim cu abnegaţie 
şi dăruire – împinse pînă la sacrificiu – neamul şi ţara din care facem parte. 
Cine-şi mai pune astazi întrebarea: Ce aş putea face pentru ţara mea?

Chiar dacă unele sisteme educaţionale promovează calităţi precum sînt  
bunătatea, compătimirea, corectitudinea, loialitatea, toleranţa şi  răbdarea, 
milostenia şi grija pentru aproape, acestea dau rezultate doar dacă au la bază 
principii moral-creştine.

Din Constituţia rM reiese că religia creştin-ortodoxă, fiind cheia culturii 
neamului nostru, este obiectivul cunoaşterii şi dezvoltării pentru generaţia 
în creştere.

Şcoala, ca instituţie de stat, îşi asumă datoria de a ajuta tînăra generaţie să 
cunoască aceste adevăruri existenţiale ale credinţei noastre, devenind o punte 
dintre tineri şi biserică, orele opţionale de religie fiind un beneficiu, pornind 
de la lucrurile simple, dar fundamentale, trecînd apoi la lucruri mai profunde, 
în speranţa de a dobîndi în final cetăţeanul model.

religia ca disciplină de învăţămînt are, pe lîngă aspectul informativ, un 
aspect formativ, adică aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor dobîndite.

În centrul episcopal de ungheni şi Nisporeni, pe lîngă celelalte departa-
mente, s-a instituit şi departamentul Învăţămînt religios şi Catehizare, care 
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are ca responsabilitate şi coordonarea predării religiei în instituţiile de învă-
ţămînt  primar şi gimnazial.

În calitatea mea de inspector şcolar  responsabil de predarea religiei în 
şcoli, avînd în subordine episcopia de ungheni şi Nisporeni cu 4 centre ra-
ionale – ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hînceşti, aş vrea să vă comunic 
următoarele:

Constatări:
În anul de studii 2011-2012, în raionul ungheni cursul opţional de re-1. 

ligie s-a predat  în 15 instituţii de învăţămînt: treapta primară – 252 de elevi; 
treapta gimnazială – 819 elevi –  adică 1071 de elevi din 13500, sau 58 de 
clase (din 12 licee şi 38 de gimnazii).

În raionul Nisporeni situaţia este următoarea: din 33 de gimnazii şi 10 2. 
licee, religia s-a predat în 15 gimnazii şi 4 licee, în total 982 de elevi.

În raionul Călăraşi religia s-a predat în 17 instituţii de învăţămînt din 3. 
18 gimnazii şi 12 licee – în total  1200 de elevi.

În raionul Hînceşti s-a predat religia în 34 de instituţii de învăţămînt: 4. 
în 30 de instituţii se studiază religia ortodoxă, în 4 – istoria religilor şi o oră 
pentru 12 copii baptişti.

În comparaţie cu anul de studii 2010-2011, ponderea predării religiei în 
şcoli a scăzut în raionul ungheni cu circa 30% (dacă în 2010-2011 disciplina 
se studia în 22 de instituţii, în anul de studii 2011-2012 – în doar 15 institu-
ţii). La Nisporeni a crescut cu 60% (dacă în anul 2010-2011 s-a predat în 9 
şcoli, în anul de studii 2011-2012 s-a predat în 15 şcoli).

trebuie să menţionăm că în unele şcoli, din capul locului, se încalcă drep-
turile copilului de a alege benevol această disciplină opţională. elevii sînt 
deseori obligaţi să pledeze pentru o altă disciplină opţională, cum ar fi arta 
plastică etc.

Realizări:
relaţia bine întemeiată dintre inspectorul şcolar, metodist şi Direcţia 1. 

învăţămînt.
realizarea întrunirilor metodice pentru schimbul de experienţă: – 30 2. 

septembrie 2010, 28 decembrie 2011, buciumeni – 2 mai, asistarea la ore 
(în parteneriat cu dl C. Prepeliţă), inspector responsabil din partea Direcţiei  
învăţămînt.

Activităţi culturale cu tematică religioasă; creaţii literare şi poezii pu-3. 
blicate de tinerii din şcoli în revista eparhială „Cuvîntul Ortodox”, lucrări ale 
copiilor şi concursuri corale  în cadrul festivalului pascal „Mîinile mamei” şi 
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al celui de Crăciun „Hristos se naşte – slăviţi-L”, concertul „Pentru mamă” în 
cadrul conferinţei cu tematica „Familia creştină în societatea contemporană” 
(elevii gimnaziului buciumeni).

Iniţierea fondului „Suflet curat”, care va veni în ajutorul elevilor, pă-4. 
rinţilor, profesorilor în cazuri speciale.

propuneri:
Curriculumul urmează a fi revizuit, şi anume: temele trebuie simplifi-1. 

cate, omiţîndu-se  caracterul dogmatic şi scolastic. În opinia profesorilor de 
religie, crriculumul este doar un studiu, avînd puţină viaţă.

Optimizarea şcolilor, proces care împiedică mult frecventarea de către 2. 
elev a orelor de religie. Acolo unde elevii sînt transportaţi într-o altă loca-
litate pentru studii, ar fi binevenită predararea cursului de religie în Şcoala 
parohială duminicală. 

Profesorul de religie pentru cultul ortodox trebuie să fie numit în func-3. 
ţie doar la recomandarea preotului din partea locului.

Cei care predau această disciplină trebuie să depună mai mult suflet. 4. 
este bine ca profesorii să participe la programul liturgic, urmărindu-se astfel 
formarea unor priceperi şi deprinderi de viaţă religioasă moral-creştină.

Acreditarea cu statut juridic a profesorului de religie şi calificarea lui 5. 
prin cursuri de formare şi recalificare în cadrul instituţiilor abilitate.

Punerea în aplicare a unor proiecte educaţionale care să aibă ca obiec-6. 
tiv principal o bună integrare a elevilor în contextul relaţiilor  sociale, aceştia 
participînd astfel la propria formare şi dezvoltare a personalităţii.

Administraţia şcolii ar fi bine să propună candidaţii pentru calificare 7. 
la disciplina religie.

O bună colaborare între conducerea şcolii şi autoritatea bisericească 8. 
de care aparţine (preotul satului).

Doamne ajută!
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Pr. Sergiu BOldIReScU,
metodist, protopopiatul Floreşti

preacucernici părinţi, stimaţi profesori, 
doamnelor şi domnilor,

,,a avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu 
vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să 
vezi ceea ce crezi.” (Fericitul Augustin)

Omul contemporan îşi are crezul său: el încearcă să trăiască departe de 
Dumnezeu, să înveşnicească materia trecătoare, crezând că acolo nu va da sea-
ma de faptele sale. bineînţeles că se înşeală. Astăzi, când frumuseţea se prefa-
ce în urâţenie, sănătatea – în boală, bogăţiile – în sărăcie, domnia – în sclavie, 
prin ce oare vom învinge aceste tristeţi, această degradare, această disperare, 
dacă nu prin Credinţă?! 

Secolul al XX-lea rămâne pentru noi unul de mare învăţătură, iar istoria 
lui este plină de file întunecate, ca războaiele mondiale, deportările în Siberia, 
foametea, bolile, dărâmarea bisericilor, prigonirea credinţei. Oare cum a învins 
acest popor toate greutăţile, toate nedreptăţile, toate chinurile şi suferinţele?...

Oare nu prin credinţă în Dumnezeu? Oare nu învăţăturile sfinte, iconiţa de 
la piept, rugăciunea pe ascuns, lacrimile au adus poporului nostru mângâiere şi 
l-au ajutat să treacă peste toate greutăţile, ieşind biruitor? 

Dar iată că prea repede am uitat acele vremuri... Oare problemele de astăzi 
justifică uitarea trecutului? 

Credinţa a fost izgonită din biserici, din şcoli, din societate... Însă din 
sufletul oamenilor nu a putut fi izgonită. Să nu uităm că religia în şcoală nu 
este o disciplină nouă, un program-pilot, ea a fost doar readusă în instituţiile 
de învăţământ, unde a fost prezentă dintotdeauna. Prin ora de religie nu 
urmărim să îi transformăm pe elevi în mici teologi, ci să le transmitem nişte 
deprinderi duhovniceşti pe care să le păstreze toată viaţa, pentru că „dacă 
încercăm să îi îndreptăm când sunt deja mari, se pot rupe”, după spusele 
unui ierarh român. În zilele noastre, când influenţele negative asupra minţii 
umane, în special asupra minţii copiilor, ale mass-mediei şi ale internetului 
sunt pregnante, când copiii sunt lăsaţi în grija buneilor sau chiar de capul 
lor de la o vârstă fragedă şi pot cădea cu uşurinţă în plasa unor vicii sau pot 
căpăta deprinderi rele, luarea unor măsuri urgente pentru stoparea sau măcar 
diminuarea acestor fenomene este imperativ necesară. Din cauza factorilor 
enumeraţi mai sus are de suferit şi învăţământul, deoarece comportamentul 
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tinerilor nu este întotdeauna unul adecvat. ei dau dovadă de agresivitate, in-
toleranţă, lipsă de respect şi de interes faţă de tot ceea ce înseamnă acumulare 
de cunoştinţe şi formare de deprinderi.

Desigur, predarea religiei în şcoli nu are un caracter definitoriu la modul 
absolut, dar influenţele ei se manifestă în spectrul în care credinţa şi cunoştin-
ţele religioase sînt receptate de cei cărora li se adresează.

echilibrul şi statornicia unei vieţi religios-morale se bazează pe actualizarea 
şi comunicarea unor cunoştinţe vii, care să fie transmise dinamic, căci doar în 
acest fel învăţătura creştină devine un mod de viaţă, o stare afectiv-emoţională, 
un sentiment de pace interioară prin care trăirea religioasă are o finalitate. 

raionul Floreşti este astăzi unul din primele raioane în ceea ce priveşte 
predarea religiei în şcoli, acest lucru datorându-se, înainte de toate, colaboră-
rii fructuoase a protopopiatului cu Direcţia educaţiei Floreşti până şi după anul 
2010, când s-a introdus religia în şcoli.

Astfel, pentru anul de studii 2011-2012, în raionul Floreşti se atestă urmă-
toarea situaţie:

instituţii, 
total 53

11 licee 2 şcoli 
medii

35 de 
gimnazii

2 gimnazii-
internat

3 şcoli primare

 % 
predării

100% 100% 97,15% 100% 100%

 Procesul educaţional la religie a fost ghidat de 52 de profesori, dintre care:

Cadre didactice 34 65,40%
preoţi 15 28,85%
Cadre bisericeşti 3 5,75%

Studii Cu grad didactic Fără grad didactic
Teologice Laice Cadre 

didactice
preoţi Cadre bi-

sericeşti
Cadre 

didactice
preoţi Cadre 

biseri-
ceşti

18 34 17 2 - 17 13 3
34.60% 65.40% 32.70% - - 32,70% 28.85% 5,75%

Anul  acesta au susţinut gradul didactic la religie:

preoţi 1 1,92%
Cadre didactice - -
Cadre bisericeşti 1 1,92%
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În total, situaţia este următoarea:

numărul de instituţii 
unde se studiază religia

numărul de clase numărul de elevi

Ciclul 
primar

Ciclul 
gimnazial

Ciclul 
primar

Ciclul 
gimnazial

52 175 252 2969 3850
98,10% 427 6819

În prezent se încearcă eliminarea orelor de religie din şcoli prin redirecţi-
onarea elevilor spre alte obiecte, repartizarea orelor opţionale pentru alte dis-
cipline, împărţirea orelor la mai mulţi profesori (există câte 5-6 profesori de 
religie într-o instituţie), îndeplinirea incorectă a actelor de angajare (contractul 
de muncă) etc.

Stimaţi colegi!
văzând cum unii oameni pun astfel de piedici în studierea religiei, ne în-

trebăm cu ce sunt ei mai buni ca cei care au prigonit religia până în anii ’90? 
Cum îi va răsplăti Dumnezeu?

Astăzi trăim într-un stat democratic şi religia este un drept al fiecăruia. 
Doar că unii se fac a uita... Oare chiar nu ştiu nici despre hotărârea de guvern 
aprobată la 30 iunie 2010?!

religia este un obiect de studiu opţional pentru elevii claselor 1-9 şi este 
studiată doar după ce părinţii sau tutorii legali ai copiilor îşi exprimă acordul 
printr-o cerere. Aceasta înseamnă că, dacă există astfel de cereri, nimeni nu are 
dreptul, nici directorul şcolii, nici cadrele didactice, să pună piedici în reparti-
zarea orelor pentru religie.

Acest lucru nu a fost înţeles de toţi, iar unii profesori sau directori cred că 
ei decid dacă copilul va studia sau nu religia, motivând cu problemele actuale 
din învăţământ.

Stimaţi colegi!
Predau disciplina religia de 6 ani şi pot afirma cu certitudine că elevilor 

le place acest obiect, vin la ore cu interes, au o atitudine serioasă faţă de disci-
plină. Aceste ore le dezvoltă cele mai frumoase sentimente, le oferă alinare şi 
mângâiere, îi ajută să-şi schimbe comportamentul.

Din anul 2011, în cadrul Şcolii primare Floreşti  ora de religie se desfăşoară 
într-o sală de clasă special amenajată. 

Munca desfăşurată într-un asemenea cabinet are bogate valenţe formative. 
este greu însă, în condiţiile actuale, să dotezi un cabinet de religie cu tot ce ar 



23

trebui să cuprindă. Se poate face totuşi, în timp, cu răbdare şi cu dragoste, din 
efort financiar propriu sau cu găsirea altor surse de finanţare.

Cert este că un asemenea cabinet este un loc ideal pentru desfăşurarea orei 
de religie, pentru confecţionarea şi colecţionarea materialului didactic necesar 
la orele de religie sau pentru serbările cu caracter religios din şcoală, pentru 
introducerea elevilor într-o „anticameră” a bisericii.

Impactul unui asemenea cabinet asupra elevilor poate fi de mare amploare, 
dacă profesorul de religie ştie să manipuleze corect, dozat, materialele avute 
la dispoziţie, însoţindu-le de explicaţiile corespunzătoare.

Stimaţi colegi!
Cunoaşterea lui Dumnezeu se dobândeşte şi pe calea cuvântului scris, şi 

aceasta se urmăreşte şi se realizează la ora de religie. Cunoaşterea cu mintea 
trebuie asociată cunoaşterii cu inima curată: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că 
aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8).

Omul are nevoie de cunoaşterea unor reguli morale şi orice regulă trebuie 
să aibă drept temelie o învăţătură de credinţă. Aceasta este mijlocită tot la ora 
de religie. Morala nu poate fi despărţită de religie, pentru că ar duce fie la bi-
gotism, fie la anarhie.

În lume există multe religii, dar noi ne-am născut ca popor în religia creş-
tină, în credinţa noastră ortodoxă. biserica Ortodoxă a creat opere de artă şi 
păstrează documente ale istoriei poporului nostru, ale permanenţei noastre 
pe aceste meleaguri, a contribuit la formarea limbii noastre; istoria bisericii 
noastre Ortodoxe este istoria poporului nostru, istorie care s-a desfăşurat în 
duhul, în gândirea credinţei noastre ortodoxe; toate aceste adevăruri trebuie 
să le cunoaştem încă de pe băncile şcolii, dacă vrem să ne păstrăm identitatea 
naţională.

vă mulţumesc pentru atenţie.

Doamne ajută!
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Valeriu ciuBotAru, 
şef al Departamentului Studii al Mitropoliei 

Chişinăului şi a Întregii Moldove

„Numai servind cu credinţă Biserica şi cu conştiinţă Ţara, ne vom putea 
întări şi înălţa ca popor!”, spunea unul dintre marii eroi ai neamului nostru, 
care s-a jertfit pentru credinţă, neam şi ţară.

Mă bucur ca suntem martorii unei lucrări care se cerea iniţiată şi finaliza-
tă cu mulţi ani în urmă – revenirea la predarea religiei în şcoală. Sperăm că 
întrunirea de astăzi, cu genericul „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru 
educaţie”, va deveni un seminar metodologic anual, destinat responsabi-
lilor de predarea religiei, seminar în cadrul căruia vom avea posibilitatea 
atât să punem în evidenţă reuşitele şi eşecurile, cât şi să trasăm noi obiective 
în domeniu.

Credinţa este o virtute care se educă. Această educaţie trebuie să devină o 
prezenţă constantă în familie, şcoală şi în societate, dacă ne dorim să supra-
vieţuim ca popor. Actualmente, pentru a reveni la valorile promovate de cre-
dinţa ortodoxă şi pentru a asigura dreptul copiilor şi al părinţilor la o educaţie 
religioasă, nu avem alte pârghii decât cele oferite de sistemul de învăţământ, 
care garantează o instruire sistemică pe discipline de studiu. Faptul că şcoala, 
în majoritatea cazurilor, se împotriveşte cu înverşunare introducerii religiei 
în schema orară este justificat de lipsa de informaţie. Chiar şi astăzi, păşind 
în sec. al XXI-lea, noi insistăm că credinţa face parte din trecutul întunecat, 
că a fi credincios înseamnă a fi mărginit, a fi incult. Nu este adevărat! Acestea 
sunt doar reminiscenţe ale propagandei ateiste. Câţi dintre noi, pedagogii, au 
citit operele scriitorilor patristici? Cunoaştem oare că Sfinţii vasile cel Mare, 
Grigore de Nazianz, Grigore de Nissa, efrem Sirul, mitropoliţii varlaam, 
Dosoftei, bănulescu-bodoni, Antonie Plămădeală, Nestor vornicescu şi nu 
în ultimul rînd contemporanii noştri: Dumitru Stăniloaie, Arsenie Papacioc, 
Mircea Păcuraru, Ioan Ică, Dumitru Cornelescu etc. au făcut facultăţi la cele 
mai vestite şcoli de epocă, unde au însuşit cele mai de seamă învăţături, în-
trecându-i pe toţi contemporanii lor în ştiinţe şi virtuţi. un bun creştin este 
o personalitate cu verticalitate, pentru că el ştie de unde vine, cine este şi 
încotro se îndreaptă.

METoDoLoGia  pREDăRii  RELiGiEi În 
inSTiTUţiiLE  DE  ÎnvăţăMânT  pREUnivERSiTaR  

În  anUL  DE  STUDii  2012-2013
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Nu în zădar unul dintre cei mai de vază istorici ai timpului, Nicolae Iorga 
spunea: „Sunt creştin ortodox pentru că m-am născut român, sunt român 
pentru ca m-am născut creştin ortodox...”

elementul religios este o parte esenţială care formează personalitatea umană. 
religia este unul din principalele elemente ale culturii unui popor, nu în 

zadar toţi cei care au râvnit la acest pământ au lovit în credinţă, limbă, istorie. 
Astfel, religia reprezintă unul din cei trei piloni ai existenţei: Patria, 

Credinţa, Naţiunea. În acest context, arhimandritul Iustin Pârvu spunea că 
„suntem singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. 
Nu o spun eu, o spune istoria… Singurul popor născut, crescut şi educat în 
graniţele sale… Sângele nostru a salvat europa de furia semilunii şi a stat la 
straja creştinismului.” 

Mă întreb şi vă întreb pe Dumneavoastră, de ce nu suntem capabili să pro-
movăm şi să educăm copiii noştri în aceste valori perene? De ce nu ne mân-
drim cu faptul că ne-am născut în credinţa ortodoxă? A fi iniţiat din punct de 
vedere religios înseamnă „a fi educat în acest spirit, a avea capacitatea de a spori 
educaţia şi de a o continua de unul singur”1. 

educaţia religioasă este un complex de acţiuni prin care se urmăreşte, în 
mod metodic şi sistematic, creşterea moral-religioasă a individului, prin im-
plementarea, în viaţa şi în activitatea acestuia, a valorilor moral-religioase, în 
vederea dezvoltării armonioase pentru sine, pentru societate şi pentru biserica 
de care aparţine.

idealul educaţiei creştine este desăvârşirea omului, iar desăvârşirea con-
stă în a nu te opri din creşterea în bine. 

Astfel, obiectivele educaţiei religioase sunt în concordanţă deplină cu ceea 
ce ne dorim să devină elevul, ca rezultat al predării disciplinei. 

În majoritatea ţărilor europene, religia se află în vizorul politicilor educaţi-
onale. În opinia noastră, readucerea religiei printre disciplinele ce contribuie la 
formarea personalităţii umane trebuie să fie salutată şi susţinută.

Onorată asistenţă, predarea religiei în şcoală nu este o problemă a bisericii 
Ortodoxe, nu este o problemă a Ministerului educaţiei, ci reprezintă o condiţie 
a existenţei noastre ca popor, ca naţiune, ca ţară.

În anul 2005, după o perioadă de încercări şi realizări cât priveşte predarea 
religiei şi formarea cadrelor în teologie, la insistenţa ÎPS vladimir, Mitropolit 
al Chişinăului şi al Întregii Moldove, a fost creat Departamentul Studii al Mi-
tropoliei Moldovei, având ca obiectiv coordonarea învăţământului religios. 

1 Cucoş  Constantin, Educaţia religioasă, repere teoretice şi metodice,  editura 
POLIrOM, 1999, p.13-15.
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Astfel, potrivit organigramei, învăţământul religios este reprezentat de trei 
structuri:

Direcţia-  învăţământ liceal – seminarelor de teologie ortodoxă;
Direcţia-  învăţământ universitar (ciclul I, II) – Academiei de teologie Or-

todoxă;
Direcţia metodică-  – în comun cu Ministerul educaţiei, a procesului de 

predare a religiei la treptele primară şi gimnazială.
În vederea organizării eficiente a implementării procesului de predare a reli-

giei, în cadrul Direcţiei metodice a Departamentului Studii au fost create inspec-
toratele şcolare episcopale şi cabinetele metodice din protopopiate. Aceste struc-
turi au menirea să vină în ajutorul profesorului de religie, indiferent dacă este 
preot, licenţiat în teologie sau profesor de limbă şi literatură română sau istorie.

Metodistul din protopopiat este specialistul care va contribui la susţinerea 
metodico-didactică a disciplinei religie, va realiza legătura dintre biserică şi 
şcoală, colaborând cu responsabilul pentru predarea religiei din cadrul direcţiei 
de învăţământ. Activitatea metodiştilor va fi coordonată de inspectorul şcolar 
din episcopie şi de Direcţia metodică, obiectivul nostru fiind formarea profe-
sorului de religie.

Astfel, în anul şcolar 2012-2013 vom pune accent pe:
desfăşurarea întrunirilor metodice raionale ale profesorilor de religie, in-- 

sistând ca acestea să fie organizate cât mai des, dar nu mai rar de 3 ori pe an;
organizarea de olimpiade şi concursuri tematice;- 
continuarea pilotării curriculumului şi a manualelor de religie creştin-or-- 

todoxă pentru clasele 3-6;
completarea portofoliului profesorului de religie;- 
formarea şi utilarea cabinetelor metodice pentru educaţie religioasă;- 
organizarea taberelor de vară pentru copii şi profesori.- 
desfăşurarea cursurilor de formare şi recalificare;- 

planul de învăţământ

La ora actuală sunt elaborate şi aprobate de către Ministerul educaţiei, de 
comun acord cu Departamentul Studii al MM, planurile de învăţământ pentru 
cursurile de recalificare şi formare continuă a cadrelor didactice. Actualmente 
avem 12 cereri pentru recalificare la modulul teologie, dintre care 9 cereri din 
raionul ungheni, 2 cereri din Ialoveni şi o cerere din mun. Chişinău. Încercăm 
să completăm o grupă pentru a începe prima sesiune la 01 noiembrie 2012. 
Ne gândim şi la organizarea învăţământului la distanţă. În republica Moldova 
deja există precedente la acest capitol. 
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Suntem la început de cale şi, cum e şi firesc, fiecare început este anevoios, 
însă în pofida greutăţilor întâlnite, pe alocuri din cauza factorilor de decizie, 
pe alocuri din cauza indiferenţei şi a iresponsabilităţii noastre, considerăm 
că s-a făcut totuşi un pas important în ceea ce însemnă readucerea lui Dum-
nezeu în şcoală.

În acest context, aduc cele mai sincere mulţumiri celor care au contribuit 
personal la realizarea acestui lucru frumos, îndeosebi doamnei viceministru 
tatiana Potâng, doamnelor eugenia Parlicov, tatiana Niculce, tatiana Doi-
bani, Liliana Creţu, rodica Agafian, Ludmila Nagârneac, Maria Nartea, ta-
tiana Nagnibideda-tverdohleb, domnilor Leo bordianu, Corneliu Prepeliţă, 
preoţilor vetcislav Cazacu, Pavel borşevschi, Nicolae Jelihovschi, Dumitru 
tolico, Iulian raşă, Andrei ursoi, Ioan Pelin, Ilie Munteanu, Nicolae Goreanu, 
Nicolae Ciobanu, vasile Ciobanu, Ion Scutaru şi mulţi, mulţi alţii. 

Pentru anul şcolar 2012-2013 ne dorim o conlucrare reală, eficientă între 
direcţiile raionale învăţământ, tineret şi sport şi inspectoratele şcolare eparhia-
le şi cabinetele metodice din protopopiate.

vrem un Hristos împărtăşit copiilor şi nu dorim pentru viitor o şcoală fără 
Dumnezeu!

vă mulţumesc pentru atenţie!

aşa să ne ajute Dumnezeu!
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liliana cReŢU,
autor de manuale, profesoară

„Iubitul meu fiu, mai înainte de toate se cade să cinsteşti şi să lauzi neîn-
cetat pe Dumnezeu cel mare şi bun, şi milostiv”, cu aceste cuvinte îşi începe 
învăţăturile voievodul Neagoe basarab către fiul său teodosie. A-L iubi pe 
Dumnezeu este cea mai importantă poruncă biblică. Şi cine Îl iubeşte pe 
Dumnezeu acela îşi iubeşte şi aproapele. Pentru creştini a-l iubi pe aproape 
este la fel cu a-L iubi pe Hristos. Iubeşte-l pe semenul tău în felul următor: 
nu te mînia pe el, nu-l bîrfi, nu-i vorbi aspru, iartă-l, răsplăteşte răul cu bine, 
comportă-te cu aproapele tău aşa cum ai dori să se comporte el cu tine. 

Aşa cum recomandările medicului se fac pentru însănătoşirea omului, tot 
astfel şi poruncile lui Hristos ne arată modul desăvîrşit de viaţă.

Pentru a ajunge la sănătatea duhovnicească, credinţa ortodoxă ne arată 
modalitatea vindecării şi cum să ne eliberăm de jugul păcatelor şi al morţii. 
Iată de ce  reîntoarcerea religiei între disciplinele care contribuie la formarea 
personalităţii umane trebuie salutată chiar dacă există voci care îi contestă 
dreptul de a pătrunde în zona învăţămîntului public. 

 Omul a fost creat ca să aibă comuniune adevărată cu Dumnezeu. Sfîn-
tul Nicolae Cabasila scria: „Am primit gîndire ca să-L cunoaştem pe Hris-
tos, dorinţă ca să alergăm spre Acela, am avut memorie, ca să Îl purtăm pe 
Acela”.

Cu eforturi comune, lumina evangheliei lui Hristos a pătruns în şcolile 
din republică. 

În biblie citim:  Unul este Învăţătorul vostru: Hristos. Iisus ne spune: 
Eu sunt Învăţătorul omenirii şi am adus învăţătura mea din ceruri. Este o 
învăţătură sfîntă, nesară fiecărui om. Iată de ce Sfînta Scriptură este fără de 
greşeală. toată ştiinţa nu poate să înlocuiască nici măcar o poruncă a Dom-
nului.

La întrebarea: ce vom reuşi prin orele de religie creştină, vom răspunde: 
Îl vom aduce pe Domnul Hristos în şcoală. Îl vom aduce pe Hristos în inimile 
copiilor. Iar acolo unde este Hristos este tot binele, Pacea, îndelunga răbdare, 
mila, adevărul, dragostea.

Să ne cunoaştem credinţa – este cea dintîi datorie a fiecăruia dintre noi. 
este un respect faţă de moştenirea spirituală a strămoşilor, este un omagiu 

pREzEnTaREa  ManUaLELoR  DE  RELiGiE 
pEnTRU  CLaSELE  i-vi
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adus tuturor celor care au apărat-o cu preţul vieţii, ca noi să afirmăm acum cu 
demnitate: suntem creştini de două mii de ani. Ştim că la Dumnezeu toţi sunt 
vii. De aceea îndrăznesc să afirm că la acest seminar în mod nevăzut asistă şi 
ne binecuvîntează Ştefan cel Mare şi Sfînt. Domnitorul este şi acum alături 
de poporul său, ca şi altădată. Iar în inimi răsună ultimele cuvinte rostite de 
Ştefan cel Mare, că  ne lasă în grija Domnului. Dumnezeu nu ne uită nicio-
dată, este bine să nu-L uităm nici noi.

Eu vă las în grija mare
Al lui Dumnezeu cel Sfînt
Să staţi strajă la hotare
Să păziţi acest pămînt

Şi de veţi veda că vine 
Vreun duşman nesăbuit
Să strigaţi atunci la mine 
Şi voi sări şi din mormînt. 

2. prezentarea manualelor
Cu ajutorul lui Dumnezeu au văzut lumina tiparului manualele de religie 

creştin-ortodoxă pentru clasele I-Iv. Manualele au fost elaborate conform 
curriculumului disciplinar avizat de Ministerul educaţiei. Am consultat spe-
cialişti atît în domeniul teologic, cît şi pedagogic, pentru ca manualele să 
corespundă cerinţelor pedagogiei contemporane.  În paginile acestor cărţi, 
elevii vor descoperi informaţii interesante despre credinţă, vor afla soluţii 
concrete la căutările lor, răspunsuri conforme cu duhul evangheliei lui Iisus 
Hristos. 

noţiuni fundamentale ale credinţei creştine dezvăluite  în Manuale 
de Religie creştin-ortodoxă

Menirea omului este să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească şi să •	
dobîndească viaţa veşnică.

Iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproape formează miezul •	
credinţei creştine. 

Fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu, fiecare este fiu al Lui şi •	
frate cu semenul său.

Chemarea creştinului este de a-L slăvi pe Dumnezeu şi de a duce un mod •	
de viaţă plăcut Domnului.

Păcatul ne rupe de Dumnezeu, iar plata păcatului este moartea.•	
Ne unim cu Dumnezeu prin harul Sfintelor taine ale bisericii Ortodoxe.•	

A educa un creştin înseamnă a forma un om de suflet, un om de sacrificiu şi 
devotament, un om care a părăsit egoismul şi a îmbrăcat haina altruismului. 

Cine va şti să urce pe Golgota credinţei, va şti să urce şi culmile erois-
mului. Cine va fi gata să moară pentru evanghelie, va şti să moară şi pentru 
Patrie.
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Manualele de Religie pentru clasele i-iv au fost structurate pe unităţi 
de învăţare:

Despre credinţa creştinăI. 
Noţiuni de morală creştinăII. 
Noţiuni din Noul testamentIII. .

Elevii în clasele primare vor afla că:
Dumnezeu a creat din iubire întreaga natură şi pe om;•	
omul are trup şi suflet nemuritor, fiind creat după chipul şi asemănarea •	

lui Dumnezeu;
la început, moartea nu exista şi oamenii au fost creaţi să trăiască veşnic •	

în grădina raiului;
oamenii au pierdut raiul şi au devenit muritori prin păcatul neascultării •	

de Dumnezeu;
cele zece porunci ne ajută să deosebim binele de rău;•	
Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a născut din Fecioara Maria, •	

S-a jertfit pe Cruce pentru răscumpărarea oamenilor din robia păcatului şi a 
morţii, iar a treia zi a Înviat;

după Înălţarea Sa la ceruri, Iisus Hristos a Întemeiat biserica;•	
prin botez devenim membri ai bisericii;•	
Sfintele taine sînt lucrări sfinţitoare; •	
în biserica Ortodoxă avem şapte Sfinte taine: botezul, Mirungerea, eu-•	

haristia, Pocăinţa, Cununia, Maslu, Preoţia.
Manualele în treapta gimnazială sînt structurate după următoarele 

unităţi de învăţare:
Noţiuni de catehismI. 
Noţiuni de morală creştinăII. 
Noţiuni din Noul testamentIII. 
biserica în primele veacuri creştine.Iv. 

În clasele a v-a şi a vi-a elevii vor afla că:
învăţătura despre Sfînta treime este cea mai importantă învăţătură creştină;•	
comoara de adevăruri necesare pentru mîntuire este cuprinsă în Sfînta •	

Scriptură şi Sfînta tradiţie;
în sufletul omului se află calităţi bune şi rele: virtuţi şi patimi;•	
începutul oricărei virtuţi este Dumnezeu, aşa cum începutul zilei este soarele;•	
smerenia este virtutea care ne înalţă la Dumnezeu;•	
este cu neputinţă să fii creştin fără să trăieşti creştineşte;•	
viaţa de acum ne este dată pentru a ne pregăti de viaţa viitoare;•	
păcatul îi răpeşte sufletului pacea, minţii – lumina, trupului – neputrezi-•	

rea,  pămîntului –  binecuvîntarea;
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prin taina Mărturisirii Dumnezeu ne iartă păcatele;•	
prin taina Sfintei euharistii (Împărtăşanii) ne unim cu Dumnezeu;•	
fericit este acela care poate spune: „Doamne! Fă cu mine ceea ce am •	

făcut eu altora!”;
prin rugăciune omul vorbeşte cu Dumnezeu;•	
cele mai importante evenimente din Istoria bisericii Creştine Primare •	

sînt: întemeierea bisericii, persecuţiile împotriva creştinilor, domnia Sfîntului 
Împărat Constantin cel Mare, edictul de la Milan, sinoadele ecumenice;

creştinismul în ţinuturile noastre a fost propovăduit de Apostolul Andrei;•	
Sfînta Liturghie este cea mai înaltă slujbă, deoarece, la rugăciunile pre-•	

otului şi a întregii biserici, Duhul Sfînt preface în mod tainic pîinea în Însuşi 
trupul lui Hristos, iar vinul – în Însuşi Sîngele Lui. 

Sperăm că aceste cărţi vor fi de folos atît elevilor, părinţilor,  profesorilor, 
cît şi tuturor creştinilor dornici să-şi cunoască şi să trăiască dreapta credinţă 
în Hristos, care este arvuna mîntuirii şi a vieţii veşnice. Avva Leontie scrie: 
„Adevăratul creştin este acela care îl poartă pe Hristos în inima sa”. Iar 
Sfîntul Nicolae velimirovici ne sfătuie: „Domnul Iisus Hristos este începutul 
zidirii, începutul mîntuirii, începutul învierii. Oriunde în lume se vrea înce-
perea vreunui lucru bun, cu Hristos trebuie să se înceapă. Oricine doreşte să 
elimine răul din propria familie, din sat, oraş sau din întreaga lume, cu el 
trebuie să înceapă. Şi oricine doreşte să zidească bunăvoire, pace şi dragoste 
în propria familie, ţară sau întreaga lume, numai cu el trebuie să înceapă. 
Hristos este Singurul Semănător al binelui în ogorul întregii lumi”  (Sfîntul 
Nicolae velimirovici).

aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!
Anexe

Creştinismul este un mod de viaţă întrupat prin fapte

Astăzi, demnitatea umană şi valoarea veşnică a sufletului sunt subminate 
de obsesia profitului şi a plăcerilor imediate. În acest context, pedagogul 
Foerster menţionează: „vorbim despre progres, tehnică, dar n-am rămas noi 
oare în stagnare în ce priveşte stăpînirea instinctelor naturale? Sufletul nostru 
cu toată ştiinţa lui se destramă, se diminuiază. Se uită izbînda omului interi-
or, stăpînirea de sine, iubirea, altruismul. Cea dintîi sarcină a educaţiei este, 
neapărat, o întoarcere la viaţa internă”. Despre actualitatea acestor cuvinte 
ne vorbeşte şi strigătul sufletului unei adolescente, din scrisoarea pe care am 
preluat-o dintr-o revistă ortodoxă.
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Scrisoarea unei adolescente: 
„noi suntem încă vii, dar nu mai existăm” 

„Aş vrea ca scrisoarea mea să fie citită de tineri: fete şi băieţi. Dar aş vrea 
ca aceasta să fie citită şi de adulţi, de cei care şi-au luat asupra lor responsabi-
litatea să hotărască pentru noi, tinerii, ce ne este de folos şi ce nu.

Mă numesc Olga. Am 18 ani. De doi ani sufăr de o boală venerică într-o 
formă gravă. În spital nu sunt singură, am prieteni care sunt la fel ca mine. 
Acum privesc lucrurile altfel decât înainte. 

De ce voi, adulţii, ne-aţi lăsat pe noi, copiii voştri, în voia sorţii? De ce 
ne-aţi sedus cu tot felul de materiale pornografice, cu sex, cu droguri? voi aţi 
permis înmulţirea numărului de homosexuali şi toleraţi desfrâul. Aţi hotărât să 
vă distraţi, să vă satisfaceţi demonismul, iar noi murim.

Noi ne stingem încet şi nu trebuie să ne minţiţi. Noi nu vom mai putea iubi 
curat pe nimeni, nu vom avea familie, nu vom avea copii. Ştiţi ce se întâmplă 
cu generaţia care a venit după voi? Deşi suntem în viaţă, noi nu mai existăm. 
Când văd pe stradă bătrâni, mă învăluie un sentiment ciudat, în care se îmbină 
amărăciunea, mânia, invidia, neputinţa de a mai schimba ceva. este prea târ-
ziu. Noi nu am ştiut ce înseamnă „feciorie”, „ruşine”, „morală”. toate aceste 
noţiuni au dispărut. Noi nu le-am cunoscut, dar voi? voi aţi ştiut! Ne-aţi lipsit 
de copilărie şi ne-aţi furat viitorul. voi veţi ajunge până la vârsta de 70 de ani, 
iar noi, noi vom muri de tineri! De ce? Pentru ce? Patru dintre prietenii mei nu 
mai sunt. Ne îngropăm unii pe alţii. 

De ce nu ne-aţi avertizat, de ce aţi tolerat programele de „sex protejat”?! 
Mai bine să desţelenim pământul, să arăm, să săpăm, dar să fim vii!

Când eram mici, nu ştiam de unde se iau copiii. Credeam că îi aduce barza. 
Mai bine rămâneam neştiutori. voi ne-aţi pervertit, ne-aţi „deschis ochii” încă 
din şcoală, ne-aţi învăţat cum să facem sex în mod „civilizat”, ne-aţi demon-
strat filme, ne-aţi dat broşuri. Şi continuaţi să faceţi asta cu alţi copiii. Opriţi-
vă! Încetaţi!

Cât de recunoscătoare aş fi fost acum celui care mi-ar fi aplicat câteva bătăi 
atunci când încă mai puteam fi salvată. Dar acum e târziu…

Cei care mai puteţi face ceva, opriţi fărădelegea! Noi am fost deja stri-
viţi...”

P.S. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: „răul nu poate fi îndepărtat din lume, 
din pricină că nici un om nu are grijă de copii, nimeni nu le spune despre cu-
răţia trupească, feciorie, nimeni nu-i învaţă să dispreţuiască averile, măririle, 
nimeni nu le vorbeşte despre poruncile ce sunt vestite în Scripturi”.
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Iisus Hristos este viaţa şi Izvorul vieţii. el a venit în lume ca să ne cheme 
pe oameni la o viaţă nouă, sfîntă, dumnezeiască, să ne facă fii ai luminii şi 
moştenitori ai împărăţiei cele veşnice.

Astăzi, mai mult ca oricînd, tineretul trebuie să-L cunoască pe Hristos şi să 
se împărtăşească necontenit din comoara învăţăturilor Sale nemuritoare.

tineretul a fost întotdeauna capabil de jertfă, de dăruire, de abnegaţie  pen-
tru neam şi pentru credinţă. Dacă am străbătut prin veacuri de întuneric spre 
lumină, aceasta s-a datorat tineretului care, nu o dată, şi-a vărsat sîngele pentru 
neam şi credinţă.

vă propunem un interviu cu elevi care studiază religia creştin-ortodoxă. 
Iată ce ne spun tinerii care L-au cunoscut pe Domnul Hristos.

Întrebare: 

- Ce studiaţi la orele de religie?

Răspuns: 
La lecţie învăţăm multe pilde ale Domnului Iisus Hristos, cum să ne com-

portăm în biserică, societate, familie. Învăţăm cum să fim adevăraţi creştini.
toţi aşteaptă cu nerăbdare orele de religie pentru că aici îţi găseşti liniştea - 

sufleteacă.
Pildele pe care le învăţăm sunt un bun îndrumar în viaţă. De mici copii - 

noi trebuie să urmăm sfinţilor care ne ajută cum să ajungem mai bine la Dum-
nezeu.

Sfîntul Antonie cel Mare spune: „Cel ce poate îmblînzi pe cei neînvăţaţi ca 
să iubească învăţătura şi îndreptarea făcător de om trebuie să se numească.” 
Dorim ca toţi care vor studia religia creştină să ajungă ,,făcători de oameni”. 

Disciplina care sfinţeşte universul
În unul dintre numerele ziarului  ,,Scara spre cer” am propus chesti-

onarul „Ora de religie”, pe care îl reproducem mai jos pentru cei care nu  
au citit ziarul respectiv.

1. În clasa ta se predă religia?
2. Pentru tine lecţia de religie este una deosebită sau se aseamănă cu 

celelalte?
3. ce te-a impresionat în special la lecţiile de religie?
4. Obişnuiţi să mergeţi cu clasa la biserică?
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5. ce rugăciuni îţi plac mai mult să le rosteşti?
6. comentează fraza evanghelică: “Şi ce foloseşte unui om să câştige 

toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8, 36).
Ne-au bucurat elanul şi responsabilitatea cititorilor noştri, de felul în care au 

reacţionat la chestionar. Publicăm în continuare cele mai relevante răspunsuri.
1. Sunt fericit că ni s-a oferit acest Dar fără de preţ – ora de religie. Aici 

mintea şi sufletul îţi sunt înălţate către cer la Preabunul Dumnezeu. Inima ţi 
se umple de o dragoste dumnezeiască şi lacrimile se preling nevăzute.

alexandru CHioRESCU, cl. a iv-a (Sărata veche, Făleşti)

1. religia este disciplina care sfinţeşte universul.
3. În timpul lecţiilor de religie simt căldură sufletească, privind la icoana 

din clasă. Îmi pare că Dumnezeu asistă la lecţie şi ne ascultă cu drag rugăciu-
nile pe care le spunem din toată inima.

6. Noi suntem cea mai reuşită creaţie a lui Dumnezeu şi în viaţa aceasta, 
dăruită de el, trebuie să luptăm pentru a câştiga viaţa veşnică.

Susana-Lilia CHiMaCovSCHi, cl. a vii-a (Cotiujeni, Briceni)
antonina SiMaC (Recea, Străşeni)

1. Ora de religie este cea mai bună lecţie dintre lecţiile pe care le avem.
Ecaterina ţinEvSCHi (Todireşti, Ungheni)

2. La ora de religie am învăţat multe lucruri folositoare pentru suflet pe 
care nu le ştiam. După ce se termină lecţia, aştept cu nerăbdare să treacă 
săptămâna.

4. Da, obişnuim să mergem cu clasa la biserică.
Livia oRaC, cl. a vii-a (Trinca, Edineţ)

3. M-a impresionat că dna profesoară ne numea îngeraşi.
Diana CERnEi (Rezina)

2. Fiecare lecţie de religie este deosebită şi unică, fiindcă aflu ceva nou, 
ziditor pentru suflet.

3. M-au impresionat povestirile despre mucenicii, care chiar şi cu preţul 
vieţii au mărturisit credinţa adevărată.

4. Din păcate nu, dar va fi foarte bine şi plăcut lui Dumnezeu, dacă vom 
merge.

5. Nu pot spune că o rugăciune îmi este mai dragă decât alta. Pe toate îmi 
place să le rostesc, fiindcă prin rugăciuni comunic cu Dumnezeu, cu Maica 
Domnului, cu Îngerul Păzitor şi cu Sfinţii.

victoria CoSTin (Elizaveta, Bălţi)
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4. Ne străduim cu unii colegi să mergem la biserică în duminici şi de 
sărbători.

5. rostesc cel mai mult rugăciunile „Împărate ceresc…”, „tatăl nostru”, 
„rugăciunea către Îngerul Păzitor”, „Născătoare de Dumnezeu…”, „Cuvine-
se cu adevărat…”, „Crezul”, „Psalmul 50”, „Împărate ceresc” şi „rugăciu-
nea lui Iisus” („Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă 
pre mine păcătosul”).

Maria RaiLEan, cl. a iv-a (Tocuz, Căuşeni)

2. Ora de religie nu seamănă cu nici o altă lecţie.
alina paiU (Măgura nouă, Făleşti)

2. Lecţia de religie este deosebită, interesantă şi ne deschide sufletul către 
Dumnezeu.

4. Da, mergem cu clasa la biserică şi ne place foarte mult.
Rada Gaina, cl. a v-a (Copceac, Ştefan vodă)

1. Învăţ religia din cl. a vIII-a.
3. Mă impresionează istorioarele povestite de doamna profesoară, care 

conţin poveţe şi îndrumări.
5. toate rugăciunile sunt frumoase, dar nepreţuit pentru mine este “Sim-

bolul Credinţei”.
6. Nici o bogăţie materială nu se poate compara cu bogăţia spirituală. 

Omul trebuie să se îngrijească de sufletul său, să trăiască în rugăciune, să 
fie smerit, să aibă frică de Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu e calea spre 
mântuire.

ina BâzDâGa, cl. a iX-a (Trinca, Edineţ)

interesante sunt şi răspunsurile trimise de: Dumitru PArASCAN (to-
direşti, ungheni), Silvian DArII, cl. a vII-a (Semeni, ungheni), Andriana 
bALAMAtIuC, cl. a v-a (Sărata veche, Făleşti), Măriuţa IStrAtI (Zu-
breşti, Străşeni), elena COJOCAru, cl. a vI-a (Pietrosu, Făleşti) şi Maria 
SPINeI (bădiceni, Soroca).

Cu câte un titlu de carte ortodoxă au fost premiaţi: Ina bÂZDÂGA, 
cl. a IX-a (trinca, edineţ), victoria COStIN (elizaveta, bălţi) şi Susana-Li-
lia CHIMACOvSCHI, cl. a vII-a (Cotiujeni, briceni)

Doamne ajută!
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Un sfînt lăcaş spre ridicarea noastră

Vitalie DoGot,
directorul Şcolii nr. 59, mun. Chişinău

Asemenea zile ca cea de astăzi în viaţa omului sunt puţine. Nu în toată 
ziua avem ocazia să participăm la sfinţirea unui sfânt lăcaş. A fost un eve-
niment deosebit şi au participat diferiţi oameni: clerici, profesori, elevi şi 
părinţi. evenimentul de astăzi este unul extraordinar şi are o semnificaţie 
multiplă, pentru  că acest sfânt lăcaş se află în incinta unei instituţii de în-
văţământ. Ideea a aparţinut părintelui Serafim, dar am acceptat-o din start, 
înţelegând rolul benefic al  religiei în educaţia tinerei generaţii.

Credinţa – o punte de legătură între generaţii

Copii noştri sunt înţelegători. tot timpul copii au fost buni, noi, maturii, 
suntem de altă plămădeală. La lecţii le vorbim despre spirit, dar bietul copil, 
până ajunge acasă sau până are ocazia să intre într-un sfânt lăcaş, uită ceea ce 
a auzit de la profesori. Odată cu deschiderea acestui paraclis, lucrurile se vor 
schimba. Aflându-se în incinta şcolii, copilul are posibilitatea să intre într-un 
spaţiu sacru, cu icoane, cu miros de tămâie, unde cele auzite se fixează cu 
simţurile văzului, al mirosului şi tactil – prin sărutarea sfintelor icoane.

Copilul este pătruns în adâncul sufletului de adevărul care îi va fi de folos 
toată viaţa. Sunt convins că, în acest mod, noi putem să educăm un om ade-
vărat, pentru că fără componenta religioasă, educaţia oferită unui copil, fie în 
şcoală, fie în familie, este incompletă. Şi acest lucru îl înţelegem foarte bine 
noi, maturii, ce înseamnă un om fără credinţă în Dumnezeu.

Slujba sfinţirii a avut loc în ziua cinstirii Sfinţilor trei Ierarhi, care sunt 
patronii învăţământului teologic, pentru că toţi trei au avut o vastă pregătire 
intelectuală pentru acele vremuri. S-au instruit în cele mai prestigioase şcoli 
ale timpului, astfel încât cultura lor teologică a rămas peste ani ca model de 
urmat pentru slujitorii altarului. Cu rugăciunile lor, bunul Dumnezeu să re-
verse harul Său peste instituţia noastră spre luminarea minţilor elevilor noştri 

Din  EXpERiEnţa  iMpLEMEnTăRii  RELiGiEi  În 
ÎnvăţăMânTUL  pREUnivERSiTaR  

Din  REpUBLiCa  MoLDova
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pentru a însuşi cât mai bine materia şi să crească cetăţeni buni şi creştini 
exemplari.

Acest lăcaş sfânt este un pilon, un punct de reper pentru viaţă întregu-
lui colectiv, a profesorilor, a copiilor care învaţă aici, dar şi a părinţilor lor. 
Credinţa este o punte de legătură între generaţii şi noi avem obligaţia să-i 
pregătim duhovniceşte pe copiii noştri, să le facem bagajele credinţei, să 
nu-i lăsăm dezbrăcaţi sufleteşte în faţa timpurilor de foame spirituală, care, 
nu este exclus, se pot reîntoarce.

Un pas către Mântuitorul iisus Hristos

Drumul către această zi a fost unul anevoios, cu obstacolele inerente unei 
acţiuni de acest gen. Piedici obiective şi subiective au fost destule. Cu anu-
mite greutăţi am găsit, până la urmă, înţelegerea cuvenită la persoanele cu 
răspundere de procesul educaţional. Şi, pe această cale, vreau să le aduc 
mulţumiri pentru înţelegere şi sprijinul acordat.

Astăzi este o zi mare pentru că, pe lângă ziua de duminică, îi sărbătorim 
şi pe Sfinţii trei Ierarhi. este o zi remarcabilă pentru şcoala noastră. Para-
frazându-l pe împăratul David vom spune că rugăciunea noastră  este tâmâie 
înaintea Domnului. rugăciunile făcute pentru acest sfânt lăcaş să fie de folos 
elevilor şi profesorilor. În evanghelia de astăzi am văzut că pe lângă fiul risi-
pitor, care şi-a cheltuit toată averea într-o ţară îndepărtată şi s-a întors acasă 
sărac şi gol, tatăl mai are un fiu, unul ascultător, harnic şi cuminte, care nu 
ieşea din cuvântul său. Dar ce face acest fiu? Cu toate că era drept, el îşi urăş-
te fratele şi îl judecă chiar şi pe tatăl său. Noi vedem deseori  în elevii noştri, 
care sunt buni şi învaţă bine, nişte lucruri ascunse, ca şi la cel de-al doilea fiu. 
Datoria noastră de pedagogi este să observăm aceste lucruri şi să le arătăm 
calea dreaptă, bineplăcută lui Dumnezeu, de folos lor şi aducătoare de bine 
şi armonie în societate. trebuie să depistăm aceste lucruri şi împreună cu 
slujitorii bisericii să ajutăm la buna creştere a tinerei generaţii.

recent am serbat câteva dintre sărbătorile mari creştine: botezul Domnu-
lui, apoi Sfântul Ioan botezătorul, care au fost prăznuite în cursul săptămânii, 
şi copii noştri au avut ocazia să intre aici, în acest paraclis, şi să asculte rugă-
ciunile. vă spun cu certitudine, elevii au fost foarte mulţumiţi. Au stat atenţi, 
cu lumânări în mână şi meditau la lucrurile sfinte care se rosteau în  biserică. 
Cum şi astăzi sunt aici mulţi elevi care au înţeles de la părinţi, din cei şapte 
ani ai lor de acasă, că a fi creştini este o bucurie pentru viaţa noastră, în care 
nu vom fi niciodată singuri, ci împreună cu Dumnezeu. Spun Părinţii biseri-
cii că noi, dacă facem un pas, Mântuitorul Iisus Hristos îi face pe ceilalţi 99 
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şi vine grăbit spre  întâmpinarea noastră, pentru a ne ajuta. Prin sfinţirea de 
astăzi, noi am făcut un pas către Mântuitorul Iisus Hristos. Să nu uităm ce ne 
sfătuiesc aceiaşi Sfinţi Părinţi că:  de câte ori vom cădea, de atâtea ori să ne 
ridicăm. Acest sfânt lăcaş este spre ridicarea noastră, a tuturor: a profesorilor, 
a elevilor şi a părinţilor lor.

Lecţia cimitirului

Sfântul lăcaş are o menire specială, şi anume: să ne ajute să ridicăm min-
tea noastră către Dumnezeu. În general, când ajungem în cimitir, la înmor-
mântarea cuiva, devenim  brusc  foarte „filosofi”, medităm la ce înseamnă 
viaţa, constatăm că nimic nu are valoare, că, din acest moment, vom fi mai 
bun ş.a.m.d. Dar ieşind din cimitir, uităm la ceea ce am meditat şi devenim 
iarăşi iubitori de cele lumeşti şi   trecătoare. Lecţia cimitirului este că viaţa 
pământească e vremelnică. Însă dacă o folosim cu înţelepciune, timpul rezer-
vat vieţii noastre îl transformăm într-o pregătire pentru viaţa veşnică. Acest 
sfânt lăcaş ne va ajuta pe toţi în această pregătire. 

După „Misionarul”,  februarie 2012
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DiSEMinaREa  EXpERiEnţEi  DE  iMpLEMEnTaRE 
a  CURRiCULUMULUi  DE  reliGie  

În  RaionUL  UnGHEni

corneliu PRePelIŢă, 
specialist principal DRÎTS Ungheni, 

responsabil de predarea Religiei

Marele pedagog şi gânditor al neamului, Onisifor Ghibu, spunea: „Numai 
acela care ştie a păstra zestrea sufletească primită de la părinţii săi merită să 
fie respectat”.

Omenirea se dezvoltă şi evoluează prin cultură şi civilizaţie. veacuri de-a 
rândul, poporul nostru şi-a crescut tineretul, generaţie de generaţie, potrivit 
poruncilor lui Dumnezeu, porunci care în toate timpurile au stabilit ordinea şi 
buna convieţuire între oameni. În baza lor se cresc şi se educă suflete darnice, 
săritoare la nevoie, pline de milă, dragoste şi bunătate.

educaţia religioasă a demonstrat în timp, dar şi în prezent, potrivit multi-
plelor opinii ale pedagogilor care implementează cursul de educaţie creştin-or-
todoxă, rolul său benefic în formarea unei personalităţi oneste şi responsabile. 
Omul în formare are dreptul la o elementară instruire şi educaţie religioasă, 
pentru a conştientiza cele mai importante principii de viaţă, pentru a putea 
preveni şi soluţiona problemele cu care se confruntă în procesul de devenire, 
pentru a-şi putea spori puterile morale în lupta cu viciile.

În toate timpurile religia a avut rolul de „educatoare a omenirii”. religia 
nu lipseşte din nici unul dintre marile sisteme pedagogice ale popoarelor ci-
vilizate şi creştine. Profesorul de religie are nu doar scopul să împărtăşească 
cunoştinţe, ci şi îndatorirea să zidească suflete, să formeze caractere morale. 
Copii sunt razele de la răsăritul soarelui, care îmbrăţişează idealul spre mai 
bine şi speranţa de fericire.

În anul şcolar 2011-2012, în conformitate cu Planul-cadru, religia are ace-
laşi statut de disciplină opţională, pentru învăţământul primar şi gimnazial fi-
ind rezervată câte o oră pe săptămână. Noua disciplină şcolară se bazează pe 
revelaţia divină şi îi conduce pe elevi spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Fără a 
neglija educaţia religioasă primită în familie şi la biserică, noul cadru formal 
de instruire şi educaţie creştină va avea un impact mai puternic asupra perso-
nalităţii copilului.

Studierea religiei ca disciplină şcolară este generată de contextul social 
actual, în care biserica îşi manifestă preocuparea pentru aprofundarea conţi-
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nutului moral-religios, ca şi pentru valorificarea valenţelor formativ-educative 
ale acestui domeniu.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.596 din 2 iulie 2010, disciplina 
religia este inclusă în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţământ primar 
şi gimnazial, cu începere de la 1 septembrie 2010, şi este predată opţional, în 
baza cererii părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor. În primul an de imple-
mentare a disciplinei şcolare, elevii studiază un curs introductiv, care le va 
asigura un nivel suficient de cunoaştere a conceptelor şi categoriilor de bază, 
necesare pentru a urma cursul la nivelul clasei de studii.

 Astfel, în anul de învăţământ 2011-2012, disciplina religia a fost predată 
în 15 instituţii de învăţământ primar şi gimnazial din raionul ungheni, la 1071 
de elevi, dintre care 252 – în treapta primară şi 819 – în cea gimnazială (58 
de clase), în baza cererilor părinţilor sau ale tutorilor legali ai elevilor, specifi-
cându-se cultul la care aceştia aparţin. Aceste ore au fost ţinute de 5 preoţi, 2 
pedagogi cu studii teologice, 9 pedagogi de alte specialităţi. Prin comparaţie, 
în anul de studii 2010-2011, primul an de implementare a cursului, disciplina 
a fost predată în 23 de instituţii, la 73 de clase cu un total de 1450 de elevi. 
Cauza principală a scăderii numărului de instituţii unde se predă religia este 
lipsa manualelor şi a caietelor de religie, deşi dorinţă de a fi predată există şi 
în prezent.

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei nr.714 din 7 septembrie 
2010 „Cu privire la grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului la reli-
gie, curs introductiv”, din raionul ungheni au fost delegaţi 3 profesori, cu spri-
jinul cărora am organizat, la 30 septembrie 2010, un seminar metodic pentru 
persoanele care predau acest curs în instituţiile de învăţământ din raion.

Conform planului managerial al Direcţiei de învăţământ ungheni pe anul 
de studii 2011-2012, am introdus inspecţia tematică „eficienţa implemen-
tării cursului de religie în instituţiile de învăţământ”, în cadrul căreia au 
fost monitorizate toate instituţiile unde se predă religia. Profesorii de religie 
care predau în treapta primară, şi aş menţiona aici pe Maria roman (Liceul 
teoretic „D.Cantemir”), Dora Jitariuc (Gimnaziul buciumeni), Nina Pântea 
(Gimnaziul  Frăsineşti), le demonstrează copiilor prin lecţiile pe care le des-
făşoară că Dumnezeu este totul, dar el ne-a lăsat liberi, să alegem de sine stă-
tător să păzim poruncile Lui, deoarece copiii la această etapă de dezvoltare 
nu înţeleg fenomenele fără un scop bine definit. Profesoarele le aduc elevilor 
exemple vii din viaţa sfinţilor şi pilde evanghelice, ţinând cont de faptul că 
la această vârstă copiii sunt în căutarea unei identităţi şi pot aluneca rapid în 
confuzie.

În luna octombrie 2011, ca specialist responsabil de predarea religiei, am 
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fost invitat în judeţul vaslui, românia, la un seminar-schimb de experienţă 
privind predarea religiei în instituţiile de peste Prut.

La 28 decembrie 2011, în parteneriat cu metodistul din protopopiatul de un-
gheni, părintele Andrei ursoi, am organizat un seminar metodic şi de formare, 
la care au participat profesorii şi preoţii care predau disciplina religia din ra-
ioanele ungheni şi Nisporeni. Scopul principal al seminarului a fost realizarea 
unui schimb de experienţă pedagogică în cadrul predării orelor de religie. Am 
avut drept invitaţi speciali pe domnul v.Cibotaru şi doamna A.Levinţa, care au 
vorbit despre statutul, importanţa şi specificul educaţiei religioase în învăţă-
mântul din republica Moldova, precum şi pe Părintele Dumitru tolico, care a 
vorbit despre aspectele metodologice privind predarea religiei în şcoală.

La 2 mai 2012 am organizat un alt seminar metodico-practic în gimnaziul 
buciumeni, în cadrul căruia profesoara Dora Jitariuc a desfăşurat o oră demon-
strativă în clasa a Iv-a cu subiectul „Să ne îngrijim de trup şi suflet”, apoi o 
activitate extraşcolară închinată sfintelor sărbători de Paşti.

În final aş menţiona că educaţia religioasă este un complex de acţiuni prin 
care se urmăreşte, în chip metodic şi sistematic, dezvoltarea moral-religioa-
să a individului, prin implementarea în viaţa şi în activitatea lui a valorilor 
moral-religioase, în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii, pentru 
sine, pentru societate şi pentru biserică. Idealul educaţiei religioase pe care 
îl promovează cadrele didactice este formarea personalităţii morale, apte să 
săvârşească în mod constant şi motivat binele. Scopul final al evaluării la care 
tind pedagogii nu este de a stabili din afară cât de mare este credinţa elevului, 
ci de a-l face pe acesta să se interogheze, să se aplece spre sine, spre credinţa 
sau necredinţa sa. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, aş putea afirma că implementarea 
cursului de religie în raionul ungheni se realizează cu succes, datorită unui 
parteneriat foarte strâns cu părintele Andrei ursoi, metodist în protopopiatul 
de ungheni.

 Permiteţi-mi să închei cu celebrele cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de 
Aur: „A educa înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ce priveşte 
curăţenia sufletească şi buna cuviinţă, a creşte pe copil moral, om drept, a-l 
creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, pe scurt a te îngriji de mântuirea 
sufletului său”.
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ŞCoaLa  DUMiniCaLă  DE  pE  LânGă  paRoHia 
SF. dUMItRU  Din  MUniCipiUL  CHiŞinăU

nicolae FUŞteI,
doctor în teologie, doctor în istorie, 

profesor de religie la Şcoala parohială de pe lângă biserica 
Sf. Dumitru din mun. Chişinău

Ne bucură faptul că, în sfârşit, de câţiva ani încoace, în unele şcoli din 
ţara noastră se predă religia.

Dar, cu regret, până şi astăzi o mare parte dintre profesorii şcolari şi chiar 
universitari consideră religia o tradiţie populară, un fel de folclor la care 
ţinem pentru că aşa au făcut părinţii noştri. este evident că aceşti profesori 
nu sunt în stare să înţeleagă că religia este o parte a fiinţei noastre, a celor 
care spunem la Sfânta Liturghie: „Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa 
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. Şi nu cred că în lume situaţia se va 
schimba spre bine, că societatea va deveni mai religioasă. Din contra, situaţia 
se va înrăutăţi cu cât ţara va fi nevoită să accepte aşa-numitele valori „gene-
ral umane”, care, apărând drepturile minorităţilor, discriminează cu uşurinţă 
drepturile majorităţii.

La acest capitol îmi amintesc de un seminar de educaţie religioasă în 
şcoală, organizat la Chişinău, cu participarea profesorilor de religie din mai 
multe ţări din europa. A fost prezentă şi o profesoară din Marea britanie, 
care afirma în discursul său că rolul profesorului de religie este ca elevul să 
devină mai credincios, rămânând musulman, hindus, creştin sau de altă reli-
gie. Atunci am avut nesăbuinţa să-i spun: „Doamnă, dar oare cuvintele Mân-
tuitorului: «Drept aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 
numele tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh» (Matei 28, 19-20), nu ne îndeamnă 
să-i aducem pe toţi la credinţa noastră creştină?”

Doamna a început să plângă şi mi-a răspuns printre lacrimi: „Domnule 
profesor, prin ceea ce trecem noi acum, peste câtva timp veţi trece şi Dum-
neavoastră.” 

Acum regret că am fost atât de dur cu acea profesoară şi înţeleg că avea 
dreptate. 

Deşi acum în şcoli se predă încă religia ortodoxă, la ore se vorbeşte încă 
despre învăţătura sau dogmele bisericii Ortodoxe, aceasta, cu siguranţă, nu va 
dura mult timp, iar într-un viitor apropiat elevii vor putea lua cunoştinţă doar 
de aspectele culturologice ale religiei. Aşa cum se întâmplă astăzi în şcolile din 
rusia, unde elevii pot frecventa aşa-numitul curs de „baze ale ortodoxiei”.



43

Dar încă nu este totul pierdut. Mai avem posibilitatea să iniţiem copii în 
credinţa ortodoxă prin înfiinţarea unor şcoli duminicale, şcoli de catehizare 
sau şcoli parohiale. În prezent, în cadrul acestor şcoli elevii ar putea studia 
mai profund credinţa ortodoxă, iar pe viitor, când lecţiile de religie vor avea 
un caracter pur culturologic, şcolile de pe lângă parohii vor putea iniţia copiii 
în fundamentele credinţei.

trebuie să menţionăm că unele parohii au înţeles acest lucru şi au înce-
put să activeze în domeniu, acumulând deja o experienţă bogată şi cu roade 
frumoase. Prin cuvântul „roade frumoase” avem în vedere nu doar biserici 
pline de enoriaşi, ci şi familii care şi după ieşirea din locaşul de închinăciune 
continuă să trăiască conform învăţăturii Sfintei Scripturi şi a Sfintei bise-
rici. În oraşul Chişinău, exemple de asemenea parohii sunt Sfântul Dumitru, 
Sfântul Gheorghe şi Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Aceste parohii au reuşit 
să organizeze viaţa în cele sfinte a enoriaşilor săi, prin deschiderea şcolilor 
duminicale pentru adulţi şi copii. 

În continuare mă voi referi la şcoala duminicală de pe lângă parohia Sf. 
Dumitru din Chişinău.

Chiar de la reactivarea parohiei (1990), aici au început şi lecţiile de edu-
caţie religioasă, care erau ţinute de către părintele-paroh Pavel borşevschi 
chiar în mijlocul bisericii.

este semnificativ faptul că şi acum, la o sută de ani de la fondarea parohi-
ei, pe primul plan este pusă nu reconstrucţia clădirii, ci instruirea religioasă 
a poporului. La fel ca în 1893, reconstrucţia bisericii va dura încă mulţi ani, 
dar de la bun început aici funcţionează o şcoală duminicală.

Odată cu mărirea numărului de elevi, în munca de catehizare se include 
şi preoteasa Natalia Păduraru (1990-1993), care devine a doua profesoară la 
şcoala duminicală de pe lângă parohia Sf. Dumitru. Apoi în munca de edu-
care religioasă se încadrează şi viitorul părinte diacon Sergiu Onescu (1993-
1995), pe atunci profesor de engleză la Liceul Ion Creangă din Chişinău.1

La început, orele de catehizare erau susţinute în localul bisericii, după 
slujba de duminică sau, uneori, sâmbătă seara. Apoi, după ce s-a mărit nu-
mărul credincioşilor şi numărul trebuinţelor, lecţiile erau ţinute în încăperi 
auxiliare, în clopotniţă sau chiar în curtea bisericii. O perioadă de timp erau 
închiriate câteva săli la grădiniţa de copii din apropierea bisericii. 

Însă din anul 2000 elevii şcolii parohiale au posibilitatea să înveţe în 
clase spaţioase, luminoase, special amenajate în clădirea special destinată 
acestei activităţi.

Cu timpul numărul elevilor a crescut, încât a fost nevoie ca în procesul 
1 Astăzi profesor la Liceul român-englez Prometeu din Chişinău.
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educativ să se angajeze şi alte persoane. Din 1993 aici activează absolventul 
Academiei teologice din Moscova dr. Nicolae Fuştei,2 absolvenţii universi-
tăţii de Stat din Moldova dr. Anghelina Savin3 şi Doina tolico4, absolvenţii 
Academiei teologice din Chişinău diaconul Nicolae bujor şi preotul Dumitru 
tolico5, absolventa Institutului de Arte din Chişinău victoria bejenaru, stu-
dentul Institutului teologic Sf. Tihon din Moscova Serghei Sajin, absolvenţii 
Seminarului teologic din Chişinău Ghenadie ţurcanu şi Iurie Pânzaru.

După cum vedem, corpul profesoral de la şcoala Sf. Dumitru din Chişinău 
este compus din persoane competente în materie de teologie şi de pedagogie. 
Poate tocmai din aceste considerente numărul învăţăceilor creşte pe an ce trece.

Actualmente la şcoala duminicală (de catehizare) Sf. Dumitru activează 
patru clase cu predare în limba română, două clase cu predare în limba rusă şi 
o clasă în care copiii sunt iniţiaţi în tainele cântecului bisericesc sub îndruma-
rea profesoarei tatiana Jechiu. Copiii din ultima grupă organizează deseori 
concerte  pentru enoriaşi, precum şi participă la diferite concursuri dedicate 
sărbătorilor religioase, învrednicindu-se de menţiuni bine meritate. Clasa de 
muzică sau „corul mic” nu este o realitate întâmplătoare în şcoala parohială. 
Dintre mijloacele pedagogice pe care le poate folosi biserica în lucrarea sa 
de educare a credincioşilor, cântarea este, desigur, unul dintre cele mai puter-
nice. Însemnătatea ei se bazează pe emoţia puternică şi influenţa covârşitoare 
pe care o are asupra omului. La grecii antici muzica şi cântarea erau parte 
integrantă a culturii generale elementare, pentru că se credea că ritmul are o 
influenţă asupra sufletului, dându-i o măsură, o dispoziţie armonică. Sfânta 
Scriptură consideră că influenţa muzicii asupra omului este imensă: „David, 
luând harpa, cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se 
depărta de el” (I regi, 16, 23).

biserica creştină a folosit muzica vocală chiar de la începuturile sale. 
Iisus Hristos şi ucenicii, „după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măs-
linilor” (Mt. 26, 30). Fericitul Ieronim, în scrierile către Leta şi senatorul 
Gaudenţiu despre educaţia fetelor, susţine că pentru educaţia copiilor trebuie 
să fie întrebuinţată muzica, iar Clement Alexandrinul afirmă în Stromate că 
muzica este „o podoabă şi o punere în ordine a moravurilor creştine”.6 Putem 

2 Profesor la Academia teologică din Chişinău, cercetător la Institutul de Istorie, 
Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3  Doctor conferenţiar la universitatea Liberă Internaţională, cercetător la Institutul 
de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

4 Profesor la universitatea de Stat din Moldova.
5  Profesor la Academia teologică din Chişinău.
6 C.f. Gh. Onica. cântarea bisericească ca mijloc de educaţie religioasă a poporu-

lui, în Luminătorul, nr. 11, 1930, p. 678.
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presupune că o şcoală parohială bine orânduită va fi frecventată de mulţi 
copii ce vor deprinde unele cântări pe care mai târziu le vor cânta în timpul 
serviciului divin. Astfel, cu timpul, tot mai mulţi enoriaşi vor şti cântările bi-
sericeşti şi, treptat, toţi se vor obişnui să participe activ la slujbele religioase. 
Dar pentru succesul deplin al acestui lucru este necesar ca în toate parohiile 
copii să fie iniţiaţi în tainele cântecului sacru. 

După cum am menţionat, corul de la biserica Sf. Dumitru participă şi 
la diferite concursuri. Astfel, în anul 2008, în perioada 20-25 mai în oraşul 
bealostok (Polonia) s-a desfăşurat cea de-a XXvII-a ediţie a Festivalului 
internaţional de muzică bisericească ortodoxă – Hajnowka 2008. La acest 
festival corul parohiei Sf. Dumitru din mun. Chişinău a evoluat alături de 
treizeci de coruri din ţări ca Georgia, ucraina, Armenia, rusia, Letonia, Li-
tuania, belarus Polonia, Iran, SuA etc.

În perioada 23-25 mai 2008, corul parohiei Sf. Dumitru a susţinut concer-
te în oraşele bealostok, bealowejsk şi Hajnowka.

Corul bisericii Sf. Dumitru, sub măiastra conducere a dirijoarei Diana 
Drăguţă, a delectat publicul participant la concursul internaţional atât cu 
muzică bisericească frumoasă, înălţătoare, cât şi cu un frumos program de 
muzică populară. În semn de înaltă recunoaştere, juriul a acordat corului 
nostru locul doi7.

Parohia Sf. Dumitru participă şi la alte manifestări cultural-educative. 
Astfel, în luna mai 2009, pe teritoriul bisericii Sf. Dumitru din mun. Chi-
şinău, sect. botanica, s-a desfăşurat cea de-a XIv-a ediţie a Festivalului de 
muzică bisericească ortodoxă cu genericul ,,Pentru tine, Doamne”.

 La acest festival au participat 17 colective, în cea mai mare parte de la 
diferite instituţii de învăţământ din mun. Chişinău.

La sfârşitul acestei manifestări culturale toate colectivele participante au 
primit, din partea Primăriei municipiului Chişinău şi Preturii botanica, di-
plome de participare şi menţiuni pentru lucrările interpretate, iar părintele 
Pavel, parohul bisericii Sf. Dumitru, a rostit un cuvânt de învăţătură şi apre-
ciere, precizând rolul important al tinerilor în societatea noastră8.

un alt mijloc de educare sunt excursiile la cele mai frumoase mănăstiri 
din ţară şi de peste hotare. Astfel, elevii şcolii pe lângă parohia Sf. Dumitru 
au posibilitatea să viziteze în fiecare an, în perioada vacanţei de vară, cele 
mai vestite şi frumoase mănăstiri din republica Moldova şi românia. În 
iunie 2000, corul mic de la biserică a organizat o excursie la mai multe mă-

7 Iurie Pînzaru. cea dea XXVII - a ediţie a festivalului internaţional de muzică biseri-
ceasca ortodoxă – Hajnowka (Polonia), în Curierul Ortodox, nr. 06 (203), iunie, 2008, p. 5.

8 Iurie Pînzaru. Pentru tine doamne, în Curierul Ortodox, nr. 5(214), mai, 2009, p. 6.
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năstiri din Moldova: Orheiul vechi (butuceni), Saharna, Dobruşa şi ţipova.9 
În luna iunie 2001, elevii şcolii parohiale au fost în excursie la Iaşi, unde au 
vizitat Catedrala Mitropolitană şi s-au închinat la moaştele Cuvioasei Paras-
cheva, ocrotitoarea Moldovei, susţinând şi un mic concert de muzică bise-
ricească, alcătuit din lucrări însuşite pe parcursul anului de studii la şcoala 
duminicală. Au mai vizitat mănăstirea Trei ierarhi şi Casa lui Ion Creangă.10 
În anul 2004, elevii şcolii parohiale au fost la trei mănăstiri din centrul Mol-
dovei: Hârjauca, răciula şi Hârbovăţ,11 precum şi în unele locuri de interes 
sporit din Chişinău.12

excursiile organizate de şcoala parohială Sf. Dumitru îi ajută pe copii 
să înţeleagă mai bine istoria ţării noastre. Ludmila Palade, eleva şcoli, refe-
rindu-se la una dintre aceste excursii, spune că a fost un prilej de a medita 
asupra lucrurilor citite în cărţi, aflate la lecţii în şcoala duminicală. „Am 
înţeles că cele citite despre vieţile sfinţilor sunt nişte lucruri reale şi voi avea 
un imbold de a păşi pe făgaşul vieţii duhovniceşti, care este atât de grea, dar 
care ne duce spre Dumnezeu”.13

Dar este evident că doar prin cântec şi excursii nu le poţi da copiilor, tine-
rilor, dar şi enoriaşilor adulţi cunoştinţe suficiente despre Dumnezeu, Lume, 
biserică, în măsura suficientă pentru a duce o viaţă creştinească conştientă.

De aceea la şcoala duminicală de pe lângă parohia Sf. Dumitru din Chi-
şinău sunt organizate şi lecţii de religie, unde elevii sunt familiarizaţi cu 
izvoarele şi fundamentele credinţei creştine. 

În acest scop sunt organizate cicluri de lecţii pentru grupe de elevi în 
funcţie de vârstă, cursul complet al şcolii fiind de 12 ani.

Astfel, prima grupă este alcătuită din copii cu vârste între 6 şi 8 ani. Aceş-
tia iau cunoştinţă de noţiuni elementare de credinţă.

Grupa a doua este alcătuită din elevi cu vârstele între 9 şi 11 ani. Copii 
din grupa respectivă sunt iniţiaţi mai profund în credinţa ortodoxă.

Grupa a treia este constituită, în temei, din elevi cu vârstele între 12 şi 14 
ani. La lecţiile din grupa respectivă elevii studiază cărţile Noului testament.

Clasa a patra, numită şi pentru adulţi, este alcătuită din persoane care au 
peste 15 ani. În grupă se pot înscrie cei care au trecut cele trei clase anterioa-
re, la fel şi adulţii care vor să cunoască mai profund credinţa ortodoxă.

9 Sandu şi Ana-Adriana Palamarciuc. O călătorie minunată, în Curierul Ortodox, 
nr. 6 (101), 30 iunie, 2000, p. 7.

10 O călătorie minunată, în Curierul Ortodox, nr. 11-12 (118-119), 2001, p. 6.
11 emilia erşov. Iubirea cea sfântă de ţară, în Curierul copiilor, nr. 1, 2004, p. 3.
12 Maria Cibotaru. excursie prin oraşul chişinău, în Curierul copiilor, nr. 3, 2004, p. 3.
13Alina Grigoraşcenco. Pelerinaj la trei mănăstiri din Moldova, în Curierul Orto-

dox, nr. 8 (233), august, 2002, p. 4.
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Ciclul de lecţii pentru fiecare clasă este prevăzut pentru trei ani.
Fiecare an de studii cuprinde câte 30 de ore. Anul şcolar începe în prima 

duminică de după 14 septembrie şi se încheie, de obicei, odată cu terminarea 
anului de studii în şcolile de stat. În lunile de vară nu se ţin ore, copii sunt 
în vacanţă, cu excepţia clasei a patra, care finalizează anul şcolar cu o lună 
mai târziu.

voi prezenta în continuare programul de studii pentru clasa superioa-
ră (a patra).

anul i
1. Introducere. Importanţa cunoaşterii fundamentelor credinţei
2. Despre religie:
a) etimologia cuvântului religie
b) esenţa, necesitatea şi scopul religiei
c) Categoriile religiilor
d) Despre provenienţa religiei
3. Izvoarele cunoaşterii lui Dumnezeu
a) revelaţia naturală (argumente în susţinerea ideii de existenţă a lui 

Dumnezeu)
b) revelaţia supranaturală
c) Sfânta tradiţie
d) Sfânta Scriptură ca parte integrantă a Sfintei tradiţii (Ce este biblia; Ca-

nonul Sfintei Scripturi; Inspiraţia divină a Sfintei Scripturi; Cele mai vechi tra-
duceri ale Sfintei Scripturi; traduceri moderne, traducerile în limba română)

4. Simbolul de credinţă sau Crezul
a) Provenienţa denumirii de „simbol” sau „crez” şi formele primare ale 

Crezului creştin
b) Provenienţa denumirii de Simbol sau Crez
c) Crezul Nicei - constantinopolitan
d) Conţinutul Simbolului de credinţă
e) Ce ne spune primul cuvânt al Crezului şi treptele credinţei
5. Dumnezeu Creatorul
a) este oare bazată pe biblie învăţătura despre Sfânta treime?
b) Primii creştini au crezut în Sfânta treime
c) Atributele sau însuşirile lui Dumnezeu
d) Numele lui Dumnezeu
e) Concepţii profane şi păgâne despre apariţia universului şi a vieţii
f) relatarea biblică despre apariţia universului
g) Provenienţa omului (ipoteza evoluţionistă şi concepţia creştină despre om)
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h) Cosmosul ca dovadă a creaţiei
i) Acordul dintre revelaţia biblică şi ştiinţa contemporană în problema 

provenienţei lumii şi a omului

anul ii
6. Dumnezeu Mântuitorul
a) Iisus este o persoană istorică
b) Iisus este Dumnezeu adevărat şi om adevărat
c) Iisus Hristos Mântuitorul lumii (Căderea omului în păcat; Ce este mân-

tuirea?)
d) Dacă nu cred în Învierea lui Hristos nu sunt creştin
7. Dumnezeu Sfinţitorul
a) Învăţătura bisericii despre Dumnezeu Duhul Sfânt
b) Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt
8. Ce este biserica?
a) biserica – loc de cult
b) biserica – trupul mistic al lui Hristos
c) biserica – comuniune a celor ce formează poporul lui Dumnezeu
d) Întemeierea bisericii
e) Întemeierea biserici
f) Atributele bisericii
h) biserica ca instituţie (Principii fundamentale de instituire a bisericii; Orga-

nele şi forma de conducere în biserică; Autocefalie şi autonomie bisericească)
f) Membrii bisericii (Categoriile membrilor bisericii)

anul iii
9. Lucrarea şi puterea sfinţitoare
a) Cărţile folosite la administrarea puterii sfinţitoare
b) Puterea Sfinţitoare (articolul 10 al Simbolului de credinţă); Sfintele 

taine: botezul; Mirungerea; Spovedania; Sf. Maslu; Sf. euharistie; Cele trei 
Liturghii; Preoţia; Cununia

c) Ierurgiile
d) Despre post
e) Calendarul creştin: Anul liturgic şi subdiviziunile lui; Istoria datei pas-

cale; sărbătorile creştine
f) Cinstirea Crucii, icoanelor şi a moaştelor
10. un Cer nou şi un Pământ nou
a) Despre vremurile de pe urmă, sau semnele celei de a doua veniri a 

Mântuitorului
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b) Schimbarea chipului acestei lumi sau prefacerea ei
c) Învierea morţilor şi judecata obştească (universală)
d) Milenismul sau milenarismul
e) viaţa veacului viitor
11. Creştinismul şi alte religii, sau argumente în favoarea creştinismului
a) Oare este creştinismul un rezultat al sincretismului iudeo-păgân?
b) Creştinismul şi islamul referitor la folosirea violenţei în scopul răspân-

dirii credinţei.
Pentru clasa a patra a şcolii duminicale a fost pregătit şi un manual speci-

al – „Creştinismul pe înţelesul tuturor”. Manualul a apărut cu binecuvântarea 
PS episcop Dorimedont Cecan şi a avut două ediţii: prima în 2008 şi a doua 
în 2012.

Acest manual poate fi de folos profesorilor de religie şi elevilor din clase-
le superioare de la şcolile de stat.

În încheiere, vreau să subliniez încă o dată ferma mea convingere că prin 
dezvoltarea reţelei de şcoli duminicale biserica ar contribui la educarea unor 
personalităţi integre fizic şi spiritual.
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necesitatea instruirii şi educaţiei morale în baza 
conceptului creştin

 tatiana DoiBAni, 
profesor de istorie, grad didactic superior, 

Liceul Teoretic „Gaudeamus”, mun. Chişinău,  
preşedinte al Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă

elementul moral este axa pe care se ţine profesia de învăţător. Orice obiect 
pe care îl predăm, orice acţiune pe care o întreprindem în faţa elevilor, cu elevii 
şi pentru elevi este orientată spre educaţie.

În linii mari, educaţia presupune formarea personalităţii în baza principi-
ilor morale, morala fiind înţeleasă drept un sistem de cunoştinţe, aptitudini, 
atitudini şi acţiuni educaţionale, care are ca obiectiv final convertirea omului 
la bine. Concepţia creştină insistă că morala îşi are începutul la Dumnezeu şi 
de la Dumnezeu omenirea a învăţat, prin revelaţie, legile morale. Dumnezeu 
este binele, de aceea o educaţie morală corectă înseamnă a-l aduce pe om la 
Dumnezeu, morala fiind, în acest context, unul dintre instrumentele principale 
de educaţie religioasă. Morala fundamentează educaţia pe principii fără de care 
nu se realizează nici un fel de educaţie. Creştinismul priveşte educaţia morală 
ca parte componentă a educaţiei religioase, tratându-le ca pe un tot întreg în 
opera de formare a personalităţii. Morala creştină se bazează pe autocunoaştere 
în lupta persoanei cu păcatul şi pe autoorganizare în promovarea virtuţilor creş-
tine, care au ca obiectiv final mântuirea sufletului, adică relegarea omului cu 
Dumnezeu, întoarcerea definitivă a omului către Dumnezeu. Din păcate, secu-
larizarea omului modern şi contemporan a avut ca rezultat crearea unor sisteme 
morale de alternativă în civilizaţia creştină, sisteme prin care s-au introdus în 
educaţie principii ce l-au depărtat pe om de Dumnezeu (este vorba despre siste-
mele morale materialiste: pragmatismul, utilitarismul, hedonismul etc.). Astfel, 
începând cu epoca modernă se observă fenomenul separării moralei de religie, 
adică în educaţia morală dispare obiectivul revenirii omului la Dumnezeu. Fiind 
lipsită de fundamentul ei divin, morala dispare practic din sistemul de educa-
ţie, ca rezultat omenirea cunoscând o criză morală generală. Astăzi sociologii 
vorbesc despre o endemie morală – probleme morale la nivel global, prin care 

MoDELE  DE  aCTiviTăţi  EXTRaCURRiCULaRE. 
aCTiviTaTEa  CLUBULUi/CERCULUi DE 

SpiRiTUaLiTaTE  CREŞTină
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se atestă pierderea valorilor morale dintr-o civilizaţie care a fost clădită pe un 
fundament creştin. De aceea este foarte importantă familiarizarea copilului cu 
morala creştină prin ore de religie şi activităţi extracurriculare. 

 Necesitatea efortului moral sporit în educaţie este un imperativ în zilele 
noastre, care nu cere nici demonstraţii şi nici amânări: lumea se dezvoltă acce-
lerat – accelerat câştigă şi accelerat pierde. 

trei aspecte principale determină motivaţia efortului sporit al instituţiilor 
educaţionale în domeniul etic:

 i. aspectul pedagogic – timpul în care trăim a scos toate măştile de pe per-
soana umană, libertatea, care pătrunde în toate sferele de manifestare a omului, 
dezgoleşte esenţa sa, prin personalitatea morală manifestată într-un climat so-
cial deschis. Strategiile didactice pe care le implementăm contribuie la forma-
rea acestui climat deschis. Atât profesorul, cât şi elevul, pentru a recurge la o 
colaborare adevărată, îşi dezvăluie în primul rând moralitatea. Anume nivelul 
de moralitate determină, în ultimă instanţă, calitatea actului pedagogic în vede-
rea realizării obiectivelor curriculare educaţionale, care vizează formarea unor 
atitudini, opinii, motivaţii.

 Personalitatea morală a profesorului şi a elevului devine condiţia prin-
cipală care asigură eficacitatea activităţii. Pentru a lucra în condiţiile noilor 
strategii didactice avem nevoie de un profesor şi un elev cult, conştient de 
sine, gata să se autoaprecieze, să se autoeduce, avem nevoie de o instruire 
etică elementară, cel puţin la nivelul moralei personale. Sistemul moral va fi 
preferenţial, depinzând de cei care se preocupă de educaţie. În concepţia pen-
tru educaţie a republicii Moldova se pune accent pe valorile general umane, 
în care se regăsesc diverse sisteme etice preponderent materialiste, valori ale 
neamului şi valori creştine, având la bază concepţia creştină despre lume şi 
axându-se pe idealurile orientate spre formarea unei personalităţi capabile de 
mântuire (eliberare de orice rău).

 ii. aspectul social – multitudinea de probleme morale în care se împot-
moleşte tânărul contemporan reprezintă o problemă serioasă, care afectează 
dezvoltarea multor naţiuni, chiar avansate. Cu câteva decenii în urmă, lumea 
civilizată contemporană a pus problema educaţiei personalităţii în baza unui 
concept complex axiologic. La ora actuală se investesc sume enorme pentru 
orientarea axiologică a instruirii şi educaţiei în statele înaintate ale lumii, care 
culeg „roadele revoluţiei sexuale” din anii ’60 ai sec. al XX-lea, prin care în 
societăţile contemporane s-au consolidat principiile materialiste, utilitariste, 
hedoniste. Asanarea climatului moral în rândurile tinerilor ar avea ca rezul-
tat eliberarea parţială a unor energii sociale utile, care la momentul actual se 
irosesc în van pentru soluţionarea problemelor etice ca: suicidul, desfrânarea, 
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mediocritatea, laşitatea, orgoliul, lipsa demnităţii, lipsa dorinţei de a munci, 
lipsa curajului civic, agresivitatea etc. resursele cheltuite pentru prevenirea 
problemelor au fost întotdeauna mult mai mici decât cele pentru înlăturarea 
consecinţelor negative ale viciilor sociale. 

 Societatea noastră postcomunistă, hărţuită de fenomenul crizelor „non-
stop” , într-un caleidoscop de ideologii noi, de regulă străine genofondului 
nostru cultural, cu familia în destrămare, nu s-a mai preocupat direct de educa-
ţia axiologică de aproape două decenii. Ca rezultat, au apărut o multitudine de 
probleme etice, în special la nivel personal, cu care se confruntă adolescentul, 
incapabil să le soluţioneze, incapacitate care derivă şi din starea profană din 
punct de vedere etic a familiei, scolii şi societăţii. tinerii, lăsaţi de fapt în voia 
sorţii, depun eforturi enorme pentru soluţionarea intuitivă a problemelor de 
construire a personalităţii, însă rezultatele acestor eforturi într-un mediu edu-
caţional profan din punct de vedere moral nu sunt întotdeauna cele aşteptate.

În toate epocile istorice instruirea morală a constituit un element primordial 
în educaţie. răceala lumii contemporane pentru acest gen de instruire are ca 
rezultat criza morală care a cuprins întreaga lume şi depărtarea omenirii de 
izvorul autentic al valorilor morale, care este Dumnezeu. 

 experienţa istorică ne demonstrează beneficiul major pentru persoană şi 
societate pe care îl poate avea un sistem de instruire etică bazat pe conceptul 
creştin, cel puţin la nivel de morală personală. 

 iii. aspectul universal – omul în formare are dreptul la o elementară 
instruire şi educaţie etică specială, pentru a cunoaşte şi a conştientiza cele mai 
importante principii de viaţă morală – legile morale, partea lui de moştenire de 
la strămoşi, pentru a preveni şi a soluţiona diversele probleme de care se cioc-
neşte persoana umană în procesul de devenire. Pentru noi această moştenire 
este creştină în esenţa sa, orientată spre legile morale şi virtuţile creştine, care 
pot asigura relegarea noastră de Dumnezeu. 

 O instruire şi o educaţie în plan moral creştin ar minimaliza riscul per-
soanei de a se împotmoli în probleme de ordin moral şi ar spori puterea ei 
morală de a soluţiona probleme personale şi de a se opune viciilor.

 Problema moralităţii în domeniul educaţiei mă preocupă de mai mulţi ani. 
În urma unui studiu pedagogic (teoretic şi practic) am elaborat un proiect, care 
include o serie de activităţi educaţionale pe teme de morală personală, baza-
te pe conceptul creştin-ortodox. Am intitulat acest proiect „Morală practică 
sau asistenţă etică prin comunicare”, având ca obiectiv de bază identificarea 
problemelor morale ale adolescentului şi determinarea unor soluţii în baza 
conceptului moral creştin. Deoarece în cadrul acestor activităţi se utilizează 
metode comunicative (discuţii, proiecte, prezentări etc.) şi se încearcă o co-
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laborare, care ţine de problemele morale ale adolescentului, am considerat că 
este şi o activitate de asistenţă morală. realizez acest proiect prin interme-
diul unui cerc pe interes moral în cadrul clubului discuţional pentru tineret 
pe probleme de cultură şi tradiţie ortodoxă „Logos”. Clubul „Logos” există 
deja în a cincea promoţie la liceul „Gaudeamus”, unde îmi desfăşor activitatea 
ca profesor de istorie. Pe parcursul unei perioade de mai bine de 10 ani, prin 
intermediul acestui club s-au realizat o serie de proiecte legate de cultura şi 
tradiţia ortodoxă, dintre care aş vrea să menţionez: proiectul „Hramul liceului” 
cu genericul „O dulce Pavăză cerească”,  sărbătorit anual la „Acoperământul 
Maicii Domnului” prin diverse activităţi (concursul literar „O dulce Pavăză 
cerească”, expoziţia istorică „Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnu-
lui”, conferinţa istorică „File din viaţa Maicii Domnului” etc.) şi două proiecte 
de durată, realizate prin cercul pe interes moral: „Cele zece porunci biblice” 
şi „ Lecţii de morală practică sau asistenţă etică prin comunicare”. Activitatea 
clubului „Logos” este susţinută material de Asociaţia de părinţi „Gaudeamus”, 
care există pe lângă liceul nostru. Anual prezentăm la Asociaţie proiectele de 
lungă durată ale clubului şi ale cercului, precum şi semestrial – rapoarte despre 
cele realizate. Materialele propuse conţin două modele de proiectare: o pro-
iectare anuală a Clubului „Logos” şi o proiectare anuală a activităţii cercului 
pe interes moral, pe care le prezint Asociaţiei „Gaudeamus”, şi o fişă de lucru 
pentru elevi, intitulată „Datoriile persoanei faţă de sine însăşi – legile moralei 
personale şi problemele care derivă din neglijarea acestora”.

 În încheiere vreau să menţionez că elementele moralei creştine, utilizate 
cu deplină conştiinţă în cadrul unor discipline umaniste: istoria, limba româ-
nă, educaţia civică etc., transformă activitatea didactică într-o veritabilă operă 
educaţională, într-o adevărată „învăţătoare a vieţii” şi contribuie la realizarea 
obiectivului major al şcolii: pregătirea copilului pentru viaţă. 

  

 obiectivele generale ale cursului
Formarea conştiinţei de apartenenţă la comunitatea umană.1. 
educarea interesului sănătos pentru viaţa personală, calitatea şi im-2. 

portanţa ei.
respectul pentru valorile creştine, ca bază de constituire a personalităţii.3. 
Autocunoaşterea şi intoleranţa faţă de propriile vicii, capacitatea de a 4. 

lupta cu ele.
Înţelegerea importanţei de a se angaja în viaţă având o calitate morală bună.5. 
recunoaşterea şi acceptarea principiilor şi normelor morale sănătoase.6. 
educarea dorinţei de a se preocupa de desăvârşirea propriei fiinţe.7. 
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Liceul Teoretic “Gaudeamus”, mun. Chişinău
Societatea ştiinţifică şi de creaţie a elevilor “Un paS În viiToR”

Catedra istorie şi Ştiinţe Socioumane

Proiect

Clubul discuţional “Logos”
“Logos – club discuţional pentru tineret pe probleme 

de cultură şi tradiţie ortodoxă”

termen de implementare: 1.09.2011 – 01.05.2012
Durata: 56 de ore academice

Locul realizării: Liceul teoretic “Gaudeamus”, cabinet 202
Orar: joi, ora 15.00

autorul şi conducătorul proiectului: Tatiana Doibani, profesor de istorie, 
          grad didactic superior
tel.484323, tatina14@list.ru 

Coordonat:
Directorul Liceului teoretic „GAuDeAMuS”             Zinaida Gangan

Directorul adjunct al Liceului teoretic „GAuDeAMuS”          Pavel Cerbuşca  

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului executiv al AO „GAuDeAMuS”
din „______”___________2011, 
proces-verbal nr.____

Chişinău 2011
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1. Date generale: 
Clubul Logos este organizat de şi pentru elevii adolescenţi din clasele a 

X-XII.
Activităţile clubului se organizează joia, la ora 15.00.
Misiunea Clubului „Logos” este de a ajuta tinerii să recunoască în te-

zaurul cultural al poporului valorile morale creştin-ortodoxe, să ia atitudine 
cu privire la importanţa acestor valori în opera de constituire a personalităţii 
umane, să-şi cerceteze propria fiinţă spirituală, să-şi dezvolte abilităţi de auto-
cunoaştere şi autoeducaţie. utilizând metode de lucru interactiv-participative, 
misiunea clubului „Logos” este de a induce liceenilor competenţe comunicati-
ve bazate pe principii pozitiviste, care se vor reflecta printr-un comportament 
orientat spre valorile general umane, la temelia cărora sunt cele creştine şi cele 
ale neamului românesc. Clubul „Logos” are misiunea de a crea condiţii favo-
rabile pentru constituirea şi manifestarea personalităţii adolescentului în baza 
valorilor creştine şi naţionale.

2. Scopurile şi obiectivele proiectului:
Scopul: dezvoltarea competenţelor comunicative axate pe principiile po-

zitiviste ale culturii ortodoxe. descoperirea idealului uman creştin în educa-
ţia personalităţii.

obiectivele-cadru:
promovarea valorilor creştine ortodoxe ca exponente ale culturii tradiţi-•	

onale autentice ale poporului nostru, formarea sentimentului de respect pentru 
aceste valori;

analiza noţiunilor ce ţin de problemele constituirii şi desăvârşirii perso-•	
nalităţii, bazate pe virtuţile creştine – dragostea, modestia, toleranţa, răbdarea, 
speranţa, milostenia, pacea etc.;

dezvoltarea gândirii critice;•	
descoperirea personalităţii elevului şi crearea condiţiilor favorabile pen-•	

tru manifestarea ei.

obiectivele de referinţă:
transmiterea cunoştinţelor despre:
- personalităţile creştine în istorie, pe care se întemeiază idealul moral în 

creştinism; 
- adevărul creştin cu referire la păcate şi virtuţi;
- diversele forme de manifestare a dragostei dintre oameni – „Legea dra-

gostei duhovniceşti”;
- mărturisirea ca mijloc de autocunoaştere şi autoorganizare;
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- rugăciune ca formă de legătură a omului cu eternitatea (cu Dumnezeu), 
ca instrument psihologic de asigurare a echilibrului şi integrităţii personali-
tăţii umane;

- modalităţile de purificare a fiinţei umane prin valorile morale şi credinţa 
ortodoxă – despre ecologia sufletului;

 - conceptul ortodox al învierii lui Iisus Hristos şi mântuirea omului – omul 
nou, liber de patimi.

dezvoltarea abilităţilor:
- de a identifica diferenţe şi similitudini în principiile ce ţin de moralitate;
- de a analiza critic modalitatea de aplicare a virtuţilor creştine în procesul 

de formare a personalităţii contemporane;
- de a construi un discurs logic bine argumentat;
- de a prezenta gândurile într-o formă clară;
- de a exprima idei proprii;
- de a analiza diferite surse de informaţii;
- de a căută soluţii pentru problemele existente;
- de a respecta punctul de vedere care nu corespunde celui propriu;
- de a susţine argumentat opinia proprie.

conştientizarea de către participanţii la activităţile clubului a necesităţii:
 - de a analiza cât mai profund problemele ce ţin de moralitatea spirituală a 

personalităţii, în special a celei proprii;
- de a identifica modalităţi de implementare a valorilor creştine ortodoxe în 

soluţionarea problemelor legate de criza moralităţii din societatea noastră; 
- de a avea o atitudine tolerantă faţă de diferite viziuni şi idei;
- de a contribui la soluţionarea problemelor prin discutarea lor sinceră şi 

constructivă;
- de a se autoperfecţiona continuu;
- de a manifesta atitudine activă şi independentă.

3. Metodele de implementare a proiectului:
desfăşurarea în clubul din liceu a activităţilor săptămânale ce ţin de buna •	

realizare a scopurilor şi obiectivelor proiectului - metoda de bază a clubului 
este discuţia;

organizarea întrunirilor cu invitaţi din alte instituţii de învăţământ şi de •	
cultură, care desfăşoară activitate similară cu cea a clubului „Logos”;

organizarea diverselor activităţi pe tematica culturii şi tradiţiei ortodo-•	
xe: conferinţe, ore de suflet, interviuri, sondaje, seminare, traininguri, excur-
sii-pelerinaje.
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Locul central în activitatea clubului este rezervat metodelor şi tehni-•	
cilor interactive de lucru cu elevii – metoda de bază clubului este discuţia.

4. Conţinutul tematic al activităţilor:
În cadrul clubului „Logos” se preconizează două direcţii de activitate 

pentru anul de studii 2011-2012:
1. cercul pe interes moral: „Morală practică sau asistenţă etică prin co-

municare”
ciclu de discuţii cu privire la îndatoririle şi problemele personalităţii (stu-

diu etic la compartimentul morala personală)
1. Natura dublă a omului şi legea integrităţii lui. Septembrie (3 ore)
2. Prezentarea proiectului „Asistenţă etică prin comunicare”. Septembrie 

(2ore) 
3. Legea conservării vieţii – problema suicidului. octombrie (3 ore)
4. Sănătatea – condiţie importantă pentru manifestarea personalităţii.       

noiembrie (3 ore)
5. Datoria de fi înfrânat – problema desfrânării în societatea noastră.         

noiembrie (3 ore)
6. Atitudinea persoanei faţă de eul său – problema demnităţii umane.        

Decembrie (3ore)
7.Datoria de a ţine sub control sentimentul amorului propriu – problema 

orgoliului. Decembrie (3ore)
8. Legea desăvârşirii şi problema mediocrităţii. ianuarie (3ore)
9. veracitatea – legea adevărului şi problema minciunii. ianuarie (3ore)
10. Curajul şi problema laşităţii. Februarie (3ore)
11. Stăpânirea de sine şi problema agresivităţii. Februarie (3ore)
12. totalizarea proiectului – martie (2 oră)
2. Alte proiecte în cadrul clubului „logos”: 
Hramul liceului: conferinţa istorică „File din viaţa Maicii Domnului”. 

octombrie (8 ore)
Cele zece porunci biblice: realizarea prezentărilor power point (8ore) 
Masa rotundă „Rugăciunea – valoare incontestabilă în cultura şi tra-

diţia neamului”. aprilie (6 ore)

5. Conducătorul proiectului:
tatiana Doibani – profesor de istorie, grad didactic superior, stagiu peda-

gogic de peste 28 ani.
Interes sporit pentru probleme de educaţie în baza valorilor creştine ortodo-

xe, naţionale, general umane.



58

Publicaţii în presă pe probleme de educaţie, participări la emisiuni radio şi 
tv. Preşedintele Asociaţiei pentru educaţie Creştină Ortodoxă (AeCO). Con-
ducător al Clubului „Logos” pe parcursul a 10 ani.  

 6. Evaluarea proiectului:
Activitatea clubului „Logos” va fi evaluată semestrial atât prin prezentarea 

rapoartelor la Asociaţia Gaudeamus, cât şi prin materialele didactice acumula-
te, diverşi indicatori de activitate: filmări, fotografii, postere, portofolii, inter-
viuri, articole în presă etc.

7. Bugetul:

Implementarea proiectului necesită resurse pentru: 
- remunerarea muncii conducătorului;
- procurarea materialelor de birotică necesare în cadrul activităţilor cu ele-

vii cu elevii: hârtie pentru materiale didactice (foi A4 – o cutie), hârtie pentru 
postere (4-5 postere pentru fiecare întrunire), carioci (2 seturi), markere (5-6), foi 
pentru notiţe (2-3 seturi), clei (1-2), CD-uri pentru materiale şi fotografii (2-3);

- acordarea unor premii pentru cei mai activi membri ai clubului;
- realizarea proiectului: Hramul liceului „File din viaţa Maicii Domnului”, 

conferinţa istorică.

Subsemnata, tatiana Doibani, profesor de istorie, grad didactic superior, 
Liceul teoretic „GAuDeAMuS”, Chişinău, str. P.Zadnipru, 14/4, telefon de 
contact 484323, rog să fie finanţat proiectul „Clubul Logos” pentru anul de 
studii 2011-2012, 56 de ore academice.

Data 01.09.2011    Semnătura

coordonat:
Directorul Liceului teoretic „GAuDeAMuS”                  z. Gangan 
Director adjunct Liceului teoretic „GAuDeAMuS”    p. Cerbuşca

 Aprobat
prin Hotărârea Consiliului executiv al AO „GAuDeAMuS”
din „______”___________2011, proces-verbal nr.____
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proiectare calendaristică 
de lungă durată

Cercul pe interes moral

Proiectul: „Morală practică sau asistenţă etică prin comunicare”
ciclu de discuţii cu privire la îndatoririle şi problemele personalităţii 

(poate fi realizat şi ca un curs opţional educativ)

obiectivele generale ale proiectului:

Formarea conştiinţei de apartenenţă la comunitatea umană.1. 
educarea interesului sănătos pentru viaţa personală, calitatea şi im-2. 

portanţa ei.
respectul pentru valorile creştine, ca baza de constituire a personalităţii.3. 
Autocunoaşterea şi intoleranţa faţă de propriile vicii, capacitatea de a 4. 

lupta cu ele.
Înţelegerea importanţei de a se angaja în viaţă având o calitate morală bună.5. 
recunoaşterea şi acceptarea principiilor şi normelor morale sănătoase.6. 
Formarea motivaţiei de a se preocupa de desăvârşirea propriei fiinţe.7. 

competenţe de: 
– comunicare, 
– autocunoaştere, 
– autoorganizare.
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Proiect
Îndatoririle persoanei faţă de sine însăşi – 

legile moralei personale şi problemele care derivă 
din neglijarea acestora

i. Îndatoriri privind viaţa fizică a persoanei

1. Datoria de a trăi – de a conserva viaţa şi de a nu recurge la sinucidere.
Legea conservării vieţii: „Viaţa este darul Lui Dumnezeu”.
Problema suicidului: ruperea legăturilor omului cu societatea (cu lumea) 

şi cu eternitatea (cu Dumnezeu) – moartea fizică şi spirituală a persoanei 
umane.

 2. Datoria de a avea grijă de sănătatea corpului şi de a-l păzi de 
îmbolnăvire.

Legea păstrării sănătăţii: „Sănătatea este mai scumpă decât toate”. 
Problema îmbolnăvirii: surparea puterilor fireşti ale omului.

3. Temperanţa – datoria de a înfrâna poftele şi a nu cădea în desfrâ-
nare, de a ţine sub control instinctele fiziologice, în special cele sexuale, 
şi de a nu cădea în desfrânare sexuală.

Legea înfrânării : „Dai voinţă , iei putere!”. 
Problema desfrânării: subordonarea omului faţă de instinctele fiziologice, 

diminuarea voinţei, dezechilibrul în relaţia dintre esenţa spirituală şi firea 
materială a omului.

 
ii. Îndatoriri privind viaţa sufletească a persoanei

1. Datoria de a avea credinţă, de a plasa pe prim plan sufletul (natura 
spirituală) şi de a tinde spre mântuirea sufletului (prioritatea valorilor 
ideale asupra celor materiale).

Legea credinţei şi a mântuirii: „Nimic fără Dumnezeu”. 
Problema necredinţei (ateismul, materialismul), materializarea fiinţei 

umane – decăderea omului din spectrul spiritual în spectrul exclusiv al nece-
sităţilor fizice şi neglijarea fiinţei sale spirituale.

2. Datoria de a avea demnitate personală şi sentimentul răspunderii 
personale, de a păstra nobleţea spirituală în om.

Legea demnităţii: „Omul – chip şi asemănare a Lui Dumnezeu”. 
Problema iresponsabilităţii: diminuarea sau lipsa demnităţii personale are 

ca rezultat diminuarea sau chiar lipsa responsabilităţii în om.
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3. Datoria de a ţine sub control sentimentul amorului propriu pentru a 
preveni deviaţiile lui negative şi a nu cădea în orgoliu (mândrie deşartă).

Legea smereniei: „Smerenia deschide Poarta Cerului”.
Problema orgoliului (mândriei deşarte): amorul exagerat faţă de propria 

persoană, supraaprecierea, devalorizarea omului.

4. Datoria de a ne cultiva inteligenţa spirituală şi de a căpăta virtuţile 
inteligenţei.

Legea Desăvârşirii: „Desăvârşiţi fiţi precum Desăvârşit este Tatăl vostru”.
Problema mediocrităţii şi a prostiei omeneşti (nedorinţa omului de a se 

desăvârşi).

5. Datoria de a ne menţine în adevăr – veracitatea (potrivirea vorbirii 
cu gândirea).

Legea Adevărului: „Adevărul este mai presus de toate”.
Problema laşităţii: predispunerea la trădare, încălcarea cuvântului dat, in-

fidelitate.
Problema minciunii: nepotrivirea vorbirii cu gândirea.

6. Datoria de a ne educa virtuţi în legătură cu voinţa (curajul şi stăpâ-
nirea de sine) pentru a face bine şi a nu face rău.

Legea Binelui : „Bine faci, bine primeşti”.
Probleme: lipsa curajului în om (a puterii morale de a face bine), lipsa stă-

pânirii de sine (a puterii morale de a nu face rău).
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TEnDinţE  aLE  iMpLEMEnTăRii  RELiGiEi  
În  ÎnvăţăMânTUL  pREUnivERSiTaR  

Din  REpUBLiCa  MoLDova

Pr. Octavian MOŞIN,
doctor în teologie

Problema educaţiei ortodoxe în şcolile de toate nivelurile rămâne deschisă. 
realitatea pe care o trăieşte republica Moldova arată că „unde nu este credinţă 
în Dumnezeu, nu există nicio frână a răului”, ceea ce ar trebui să-i pună pe 
gânduri pe cei care se împotrivesc cu atâta râvnă educaţiei religioase a viito-
rilor cetăţeni ai acestei ţări. La acest argument moral am putea adăuga şi unul 
de ordin istoric, enunţat de părintele Dumitru Stăniloae: „Creştinismul se află 
structural în etnogeneza poporului român”. rămânând la acest capitol, este cu 
neputinţă să trecem şi peste un argument de ordin cultural, care pledează pen-
tru reintroducerea religiei ca obiect de studiu în învăţământ. Marii gânditori 
ai secolului al XX-lea susţineau ideea că omul este, în primul rând, o fiinţă 
religioasă. Astfel, Mircea eliade spunea că „a fi sau, mai degrabă, a deveni om 
înseamnă a deveni religios”1 sau că „a trăi ca fiinţă omenească este în sine un 
act religios”2.

Celor care cred că Dumnezeu nu există şi că cerul este gol, putem să le 
amintim că fundamentarea ateistă a lumii a adus-o, în cele din urmă, la margi-
nea prăpastiei. Întoarcerea ateistă de acolo nu este posibilă, aşa că numai acea 
latură a umanităţii care nu a fost atât de letal afectată de ateism, adică senti-
mentul religios, mai oferă o şansă.

Dar toate acestea trebuie cunoscute şi de copiii noştri, care cresc într-o 
societate desacralizată. Necunoaşterea fundamentelor credinţei creştine, a 
bibliei, a istoriei bisericii, a moralei şi a învăţăturii creştine are drept efect 
un imens gol în cultura generală, chiar şi a unor aşa-numiţi intelectuali. Ce 
pot înţelege aceştia din capodoperele artistice de inspiraţie creştină, de care 
sunt pline muzeele lumii? un renumit cercetător din domeniul istoriei litera-
turii se întreba cândva, în legătură cu minunata figură de stil „Lumină lină”, 
folosită de Anton Pan, Mihai eminescu, Mihail Sadoveanu şi tudor Arghezi: 
care dintre cei patru şi de la cine s-a inspirat? Mare i-a fost mirarea când i 
s-a spus că, de fapt, toţi patru luaseră „lumină lină” direct din cântarea de la 
vecernie „Lumină lină...”.

1 eliade M. Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, bucureşti, 1981, p. 9.
2 eliade M. L’Epreuve du Labirinthe, Paris, 1987, p.176.
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Astăzi, în marile frământări pe care le trecem, revenirea la normele ac-
ceptabile de convieţuire socială şi de dezvoltare a cetăţenilor noştri se poate 
înfăptui numai în baza credinţei creştine ortodoxe, care se poate realiza prin 
introducerea educaţiei religioase.

recapitulând cele enunţate, vom constata că fiecare ţară ortodoxă tinde să 
aibă o continuitate spirituală. Anume prin studierea religiei în şcoli, această 
tendinţă poate fi susţinută şi protejată de biserică. Prin predarea religiei în 
şcoli, copilul învaţă ce este familia, cunoscută drept celula societăţii, pentru 
că aceasta este "biserica cea mică", casa iubirii. Acolo se formează viziuni-
le micului credincios. Şi tot de acolo porneşte societatea. Păstrarea acestei 
tendinţe reprezintă misiunea învăţământului religios, care a fost introdus, 
recent, în şcolile din republica Moldova. 

Aşadar, pornind de la actualitatea temei, ne-am propus drept scop să pre-
zentăm în context istoric introducerea şi implementarea învăţământului reli-
gios în instituţiile preuniversitare.

Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, vom revedea per ansamblu cum 
s-a dezvoltat învăţământul religios în diferite perioade istorice prin care a 
trecut teritoriul dintre Prut şi Nistru. Astfel, în perioada ţaristă (1812-1917), 
şcolile primare reprezentau prima treaptă a învăţământului bisericesc. este 
cunoscut faptul că pe lângă bisericile parohiale existau şi şcoli. ele se deschi-
deau, de regulă, în vreo chilie alăturată sau înşişi clericii îşi puneau casele la 
dispoziţia celor care doreau să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. La început, 
acolo mergeau copii de preoţi, iar ulterior au început să fie admişi şi copii ai 
enoriaşilor. Cadrele didactice în şcolile respective erau reprezentate prin preoţi 
şi dascăli din teritoriu. trebuie menţionat că aceste şcoli nu erau luate sub un 
control strict din partea autorităţilor ţariste. De asemenea, nu aveau un statut 
unic de organizare şi nici un program de studiu elaborat, care ar fi reglementat 
procesul de învăţământ. Dascălii care activau în aceste instituţii de învăţământ 
îşi elaborau individual planurile. La sfârşitul perioadei de studii, elevii trebuiau 
să cunoască cele patru operaţii matematice, să posede deprinderi practice de a 
citi şi a scrie în limba română şi slavonă, precum şi cunoştinţe elementare în 
domeniul ortodoxiei3. un factor important în apariţia în masă a şcolilor paro-
hiale a fost elaborarea, în 1836, a „regulilor pentru şcolile primare din epar-
hia Olăneţ”4. Acest document oficializează instruirea primară, subordonând-o 
autorităţilor ecleziastice. Conform acestui act, preotul-învăţător era numit de 
către arhiereul local, printr-un aviz special”5. Se interzicea remunerarea bă-

3 Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1874, nr.19, р. 728. 
4 Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1873, nr.20, р. 668.
5 Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1875, nr.20, р. 774.



67

nească a acestuia de către părinţi. Principalele obiecte de studiu erau: cititul şi 
scrierea, aritmetica, catehismul. Drept manuale serveau: bucoavna, Psaltirea, 
Ceaslovul şi bazele învăţăturii creştineşti6.

Datele statistice arată că, în 1845, în basarabia funcţionau 326 de şcoli 
bisericeşti parohiale, în care activau 346 de preoţi-învăţători şi învăţau 5 177 
de copii de ţărani7. Şcolile erau asigurate cu manuale. Aşa, de exemplu, în 
1861, Sfântul Sinod a trimis în basarabia 6 500 de exemplare ale lucrării 
„Iniţiere în învăţătura creştină”8. În 1864, în basarabia au apărut şcoli du-
minicale în care se preda Decalogul, rugăciunile, Sfintele taine, Noul şi 
vechiul testament, Slujbele bisericii Ortodoxe şi Cântul bisericesc9.

Apariţia şcolilor primare ministeriale şi a celor de zemstvă a condus la scă-
derea numărului şcolilor bisericeşti. totuşi preoţii erau invitaţi şi acolo, pentru 
a preda cursul „În Legea Domnului”. În cadrul acestor şcoli se formau şi coruri 
de cântăreţi, care, în zilele de sărbătoare, cântau în biserică10.

Spre 1917, învăţământul religios din şcolile primare a înregistrat un re-
gres, cauzele acestuia fiind de ordin politic. În 1905, în toate şcolile a fost 
introdus un program unic de activitate. La rândul lor, preoţii deschideau şcoli 
elementare de gramotă, unde nu se cerea un program anumit, iar profitând 
de situaţie, ulterior acestea erau transformate în şcoli bisericeşti11. În cadrul 
numeroaselor congrese de preoţi, care s-au desfăşurat la Chişinău în anii 
1908 şi 1910, a fost redobândit dreptul preoţilor locali de a asista la examene 
în şcoli, de a frecventa toate şcolile din parohie, de a asista la rugăciunile de 
dimineaţă ale elevilor şi la orele de religie, de a organiza discuţii cu elevii, în 
timpul acestora urmând să se realizeze instruirea etico-religioasă şi verifica-
rea cunoştinţelor învăţăceilor. 

Situaţia nu s-a schimbat nici în perioada interbelică, atunci când basara-
bia revine în hotarele româniei. Preoţii întâmpinau aceleaşi probleme ca în 
perioada precedentă.

6 Халиппа И. Очерки по истории народного образования в Бессарабии в пер-
вой половине XIX в. // Труды Бессарабского церковно-археологического обще-
ства. Кишинев, 1902. Т. Iv, p. 36. 

7 Защук А. Материалы для географии и статистики России. Бессарабская об-
ласть. СПб. 1862, р. 403.

8 Яновский К. Кишиневская гимназия. Историко-статистический очерк // За-
писки Бессарабского областного статистического комитета. Кишинев, 1867, 
т. II, p. 40.

9 Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1900, nr.19, р. 27.
10 vezi mai detaliat în: Думиника И. Храм Успения Божией Матери села Кирсо-

во. Исторические аспекты. Кишинэу. 2012.
11 Arhiva Naţională a republicii Moldova (în continuare - ANrM). F. 209, inv. 1, 

d. 527, f. 14.
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În 1921, Ministerul Învăţământului din românia a introdus în basarabia 
învăţământul obligatoriu pentru toţi copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 16 
ani12. Preoţii locali îşi continuau activitatea în aceste şcoli. În 1927 a fost 
verificată activitatea clericilor în domeniul învăţământului. Controlul ar fi 
fost motivat prin „indiferenţa unor preoţi în procesul de predare a religiei”13. 
tot aici se menţiona ca „preoţii care neglijează predarea religiei să fie invitaţi 
a-şi îndeplini datoria... şi sub niciun motiv nu se pot abate de la misiunea de 
păstor-învăţător în şcoală”14.

S-a constatat că, în parohia truşeni, în 1926 au existat 6 şcoli în care 
preda teologia părintele v. Nicov. În parohia Păuleşti, preotul vladimir Cu-
driţchi nu preda religia în şcolile satului, din cauza că „revizoratul şcolar şi 
direcţiunea şcolii îi puneau piedici”15. În alte cazuri, preoţii aveau motive 
obiective de a absenta de la ore. Aşa, de exemplu, preotul din parohia Palan-
ca, I. Silvestru, în această perioadă frecventa orele la Facultatea de teolo-
gie din Chişinău. Iar preotul din comuna tătăreşti, judeţul Orhei, Gheorghe 
bânzaru, fiind bolnav de reumatism la picioare, nu doar că nu putea să se 
ducă la şcoală, dar şi slujba la biserică o oficia rar. În unele cazuri, când  
preotul-paroh era absent, el numea în locul său clerici de rang inferior. Aşa, 
de exemplu, în locul preotului din parohia Petuşca, Mihail Chiriţa, care era 
plecat la studii în Chişinău, preda fratele său, evstratie Chiriţa. În alte cazuri, 
învăţătorul civil preda şi religia. De exemplu, în parohia Ghidighici, preotul 
N. Jereghi a predat în şcoala primară în timpul anului şcolar 1926-1927, însă 
doar elevilor din clasele a III-a şi a v-a, în celelalte clase religia fiind predată 
de învăţătorii respectivi16. O situaţie asemănătoare a fost atestată şi în paro-
hia bisericii „Sf. Gheorghe”, din comuna Cojuşna. Aici, religia era predată 
de părintele-paroh, protoiereul Grigorie Ciubuc, numai în şcoala medie din 
localitate. 

În şcolile primare din sat, în baza ordinului Inspectoratului basarabiei, cu 
începere din anul şcolar 1926-1927, religia se preda numai de către învăţăto-
rii din instituţiile respective. După mai multe convorbiri s-a decis ca în anul 
şcolar 1927-1928 religia să fie predată de către preoţii parohiei. Dificultatea 
consta şi în faptul că unii preoţi efectuau serviciile divine în câteva biserici. 
Astfel, vladimir Kaminsky din parohia Pogoneşti, la 19 iunie 1927, comunica 
Arhiepiscopiei următoarele: „Deoarece parohia mea este compusă din satele 

12 Андрус О.Г. Очерки по истории школ Бессарабии и Молдавской ССР в пер-
вой половине XX века. Кишинев, 1951, р. 101.

13 ANrM. F. 1135, inv. 2, d. 11, f. 2.
14 Ibidem.
15 Ibidem, f. 6.
16 Ibidem, f. 12.
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Drăsliceni, cu două şcoli şi 5 învăţători, Logăneşti – o şcoală, Măgdăceşti – 
o şcoală şi Paşcani – o şcoală, îmi este imposibil  de a îndeplini adevărata 
misiune de păstor-învăţător în şcoală”17. La rândul său, preotul din comuna 
redeni, Gheorghie Danilov, se plângea că, până la 1925, el a predat la şcoa-
la primară locală fără nicio întrerupere, însă ulterior a fost îndepărtat de la 
această misiune obligatorie, deoarece comitetul şcolar i-a stabilit anumite 
ore şi zile de predare, ceea ce a şi cauzat imposibilitatea de a-şi îndeplini mi-
siunea. tot comitetul şcolar a fost cel care a împiedicat activitatea, în şcoala 
primară din comuna Scorţeni, a preotului Mihai Prodan. un alt caz îl vizează 
pe preotul Gheorghe buruiană din parohia recea. el a predat religia până în 
anul 1924, atunci când a fost înlăturat de către directorul şcolii, din motiv că 
nu a înaintat o petiţie către Direcţiunea şcolii, ca să i se permită să predea 
acest obiect în instituţia respectivă. Preotul a vrut să evite neînţelegerile cu 
directorul Mihail Arventiev şi s-a adresat către Inspectoratul de Învăţământ  
Primar. Dar de acolo nu a primit niciun răspuns. Prin urmare, el a tras urmă-
toarea concluzie: „văd că Ministerul de Instrucţiuni Publice sistematic mer-
ge pe calea de a înlătura preoţimea din şcoală”. tot el scria că „dacă se pot 
lua măsuri din partea chiriarhului nostru, cu mare dragoste dorim să intrăm 
înapoi la şcoală”18.  

Primind aceste scrisori, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Chişinăului 
a intervenit din timp, solicitând Inspectoratului şcolar din basarabia să con-
firme şi să îl recunoască pe fiecare preot din parohie drept învăţător de religie 
în comuna sa. Neprimind un răspuns oficial, la 7 noiembrie 1927, Consiliul a 
emis un ordin prin care se informa că preotul trebuie să intre în şcoală, căci 
Legea învăţământului primar îi permite acest lucru, iar acolo unde nu va fi 
acceptat, acest fapt să fie comunicat Arhiepiscopiei. tot aici se menţiona că: 
„În predarea religiei preoţii se vor conforma programei analitice, lărgind-o în 
ceea ce priveşte cunoştinţele din cartea Noului şi vechiului testament şi căr-
ticica de rugăciuni a Î.P.S. Arhiepiscop Gurie, până când vom reuşi să avem 
un manual separat de religie pentru cursul primar, lucru de care Consiliul 
eparhial, împreună cu sfatul «Frăţimii profesorilor de religie», se ocupă în 
prezent şi are toată grija”19. tot aici se recunoştea şi chiar se sugera ca, acolo 
unde nu este posibil ca un preot să predea religia în toate şcolile din parohie, 
obiectul respectiv să rămână pe seama învăţătorilor, însă sub supravegherea 
protopopului.

Indiferent de situaţia educaţiei religioase la un moment istoric sau altul, 
17 Ibidem, f. 14.
18 Ibidem, f. 28.
19 Ibidem, f. 34v.
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până în zilele noastre s-au păstrat amintiri despre rolul preotului în procesul 
educaţional din sat. Aşa, de exemplu, raisa Sclifos din satul Işnovăţ poves-
teşte despre anii 1935-1940, când învăţa în clasele primare. tatăl ei era cân-
tăreţ în biserica „Sf. Nicolae” şi îşi lua fetiţa cu sine, ca să cânte la strană. În 
fiecare miercuri şi vineri venea protopopul Ion Carauş, care le preda copiilor 
religia. La începutul orei, copiii rosteau rugăciunea „tatăl nostru”20.

În anii 1940-1941, când mulţi învăţători au fost nevoiţi să emigreze în ve-
chiul regat, în contextul celui de-al Doilea război Mondial, anume preoţii 
au fost cei care i-au înlocuit. 

Când au venit sovieticii, din cauza politicii ateiste promovate în sate, 
multe biserici parohiale au fost închise, iar preoţii s-au văzut nevoiţi să pără-
sească locaşurile sfinte. biserica Ortodoxă a cunoscut un regres considerabil, 
iar în aceste condiţii este evident faptul că nu putea fi vorba despre predarea 
religiei în şcoli.  

După 1989, când s-a destrămat urSS şi a luat naştere mişcarea naţională, ai 
cărei adepţi pledau pentru renaşterea spirituală a poporului, au apărut premise 
pentru reintroducerea învăţământului religios în şcolile din republica Moldova. 

Germenii predării religiei în şcoală au încolţit în cadrul Institutului Naţional 
de Instruire Continuă (astăzi Institutul de Ştiinţe ale educaţiei),  rectorul INIC, 
Ştefan todiraşcu, acceptând proiectul “Arta de a deveni Om”, autor Nicolae 
bujor. Conceptul acestui proiect era fundamentat pe credinţa creştin-ortodoxă. 
După consultarea specialiştilor de la catedra Ştiinţe educative, dl N. bujor a 
fost angajat în calitate de lector şi ţinea un curs pentru directorii adjuncţi pe 
educaţie. trebuie să recunoaştem că în primii ani de libertate spirituală orele 
dlui N. bujor erau foarte solicitate, deoarece pedagogii nu mai auziseră nicio-
dată în cadrul cursurilor de formare despre Dumnezeu şi despre creaţionism. 

În anii ’90 ai sec. al XX-lea educaţia religioasă se realiza în cadrul activi-
tăţilor extraşcolare. 

După reformarea Institutului Naţional de Instruire Continuă, Nicolae bu-
jor, cu un grup de iniţiativă, obţin de la Primăria mun. Chişinău un spaţiu pe str. 
Armenească şi organizează Centrul municipal “Arta de a deveni Om”. trebuie 
să menţionăm că biserica Ortodoxă din Moldova încă în anul 1991 face o adre-
sare către ministrul ştiinţei şi învăţămîntului, Nicolae Matcaş, şi către ministrul 
culturii şi cultelor, Ion ungureanu, prin care propune pentru tipar studiile rea-
lizate de Nicolae bujor, menţionând, printre altele, că ,,paginile acestor studii 
corespund întocmai celor mai vechi şi sănătoase idei exprimate în biblie şi în 
alte surse ale literaturii ortodoxe” (scrisoare înregistrată cu nr. 70-3/XII-1991, 
semnată de arhiepiscopul Chişinăului vladimir). 

20 Sclifos r. Amintiri din şcoală // Curierul ortodox. 1998, nr.5, р. 3.



71

Conceptul “Artei de a deveni Om” este studiat minuţios de teologi şi în 
sânul bisericii Ortodoxe apare un grup de adepţi ai ideii că şcoala are nevoie 
de educaţie creştin-ortodoxă, că religia trebuie readusă în planurile de învă-
ţământ.

Ideea de a preda religia în şcoli drept disciplină aparte este promovată 
de ziarul „Curierul Ortodox”, fondat în 1995 de Mitropolitul vladimir şi 
părintele Pavel borşevschi, paroh al bisericii „Sf. Dumitru” din Chişinău, 
avându-l drept redactor-şef pe Nicolae Fuştei, doctor în teologie şi istorie, 
colaborator al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Secretarul responsabil al 
ziarului era protoiereul vasile Ciobanu, paroh la biserica „Sf. Ierarh Nicolae” 
din comuna Costeşti, raionul Ialoveni21. De atunci, această publicaţie a dus o 
luptă consecventă pentru revenirea la studierea religiei în şcoli.

 În noiembrie 1995, la iniţiativa unui grup de preoţi şi mireni, promotori ai 
ideii introducerii religiei în şcoală, Mitropolitul vladimir a adresat preşedintelui 
ţării Mircea Snegur, preşedintelui Parlamentului Petru Lucinschi şi prim-minis-
trului Andrei Sangheli o scrisoare deschisă, în care cerea modificarea alineatului 
(8) din articolul 35 al Constituţiei republicii Moldova – „Dreptul la învăţătură”. 
Se cerea ca statul să asigure, în condiţiile legii, libertatea învăţământului reli-
gios în şcolile primare din ţară22. Potrivit acestei modificări, Legea învăţămân-
tului prevedea următoarele: 1. religia este inclusă în planurile de învăţământ 
ale Ministerului Învăţământului ca disciplină şcolară pentru clasele I-vIII; 2. 
elevii aleg religia şi confesiunea cu acordul părinţilor sau al tutorilor, în lipsa 
părinţilor; 3. Profesorii de religie sunt admişi la predarea disciplinei doar cu 
binecuvântarea bisericii; 4. reuşita elevilor la orele de religie este apreciată 
doar cu note la purtare, precum şi prin alte forme de stimulare a sârguinţei lor; 
5. Manualele de religie, materialele didactice şi metodele de predare sunt elabo-
rate de către specialişti în teologie, în colaborare cu specialişti în pedagogie şi 
sunt aprobate de biserică, asigurarea financiară fiind suportată de stat, ca şi în 
cazul celorlalte discipline şcolare23.

Drept urmare, la 20 decembrie 1995, la iniţiativa preşedintelui Mircea 
Snegur, la Preşedinţie s-a desfăşurat o întrunire cu participarea Mitropolitului 
vladimir, viceministrului învăţământului, S. Musteaţă, directorului Serviciului 

21 vasile Ciobanu. Înregistrare audio din 8. 06. 2012.
22 Scrisoarea deschisă a Mitropolitului Chişinăului şi întregii Moldove vladimir că-

tre Preşedintele republicii Moldova, dl Mircea Snegur, Preşedintele Parlamentului, dl 
Petru Lucinschi, şi prim-ministru, dl Andrei Sangheli // Moldova Suverană, Chişinău, 
18 noiembrie 1995, p.1.

23 vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. Nu frica de poliţie 
este condiţia creşterii unui bun cetăţean, ci ascultarea şi frica de Dumnezeu // Moldova 
Suverană, Chişinău, 18 noiembrie 1995, p. 2.
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de stat pentru problemele cultelor pe lângă Guvernul republicii Moldova, Gh. 
Armaşu, consilierului prezidenţial pe problemele minorităţilor naţionale şi ale 
cultelor, v. Gribenşcicov,  consilierului prezidenţial pe probleme de politică 
internă, v. Josu, şi consilierului prezidenţial pe problemele învăţământului şi 
ştiinţei, t. Colesnic. În cadrul întrevederii s-a discutat subiectul introducerii 
religiei ca obiect de studiu preuniversitar. În urma acestei discuţii s-a convenit 
asupra creării unei comisii mixte, din reprezentanţi ai bisericii şi ai Ministe-
rului Învăţământului, cu scopul de a elabora modalităţile de predare a religiei 
pornind de la posibilităţile oferite de legislaţia în vigoare24. 

În acest sens a fost emis chiar şi un decret prezidenţial, cu nr. 451. Co-
misia era formată din 12 persoane: 5 din partea bisericii, printre care vasile 
Ciobanu, Pavel borşevschi, colaboratoarea AŞM Angelina Savin. Din partea 
statului au fost numite 7 persoane, printre care şi şefa Direcţiei învăţământu-
lui din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, tatiana Nagnibeda-tverdo-
hleb. Copreşedinţi ai comisiei au fost desemnaţi: din partea bisericii – Ni-
colae Fuştei, din partea statului – Gheorghe Cojocaru. Activitatea comisiei 
se desfăşura anevoios, în special din cauza opoziţiei reprezentanţilor Minis-
terului Învăţământului faţă de ideea introducerii religiei în şcoală. Abia la            
28 iunie 1996, comisia şi-a elaborat propunerile. Documentul a fost semnat 
de 11 reprezentanţi ai acesteia. 

tot atunci, propunerile au fost prezentate preşedintelui M. Snegur. La 
rândul său, ultimul a înaintat Parlamentului o iniţiativă prezidenţială. Con-
form legislaţiei, această lege trebuia să fie examinată în plen. Legislativul 
agrarian de atunci, prin Comisia parlamentară pentru învăţământ şi mass-
media, a tergiversat sub diferite pretexte luarea unei decizii, în cele din urmă 
respingând propunerile Comisiei mixte25. 

Sondajul unei organizaţii nonguvernamentale, efectuat în anul 1996, pe 
un eşantion naţional reprezentativ ce a întrunit 1 487 de persoane din 26 de 
localităţi, a constatat că două treimi (64%) din populaţia republicii Moldova 
se pronunţau atunci pentru introducerea religiei ca obiect de studiu în şcoală. 
25% dintre persoanele chestionate s-au exprimat împotriva modificărilor în 
procesul de instruire în vederea studierii religiei, iar 12% nu au formulat o 
opinie în acest sens. În acelaşi timp, sondajul a arătat că cea mai mare ponde-
re în categoria care sprijinea introducerea cursului de religie la acel moment 

24 Întâlnire la Preşedinţia republicii Moldova // Curierul Ortodox, 1996, 
nr.1, p. 2. 

25 Declaraţia bisericii Ortodoxe din Moldova vizavi de predarea obligatorie în şco-
lile de stat a disciplinei „educaţia moral-spirituală” // Steaua Betleemului, edineţ, 11 
noiembrie 2000, p. 6.
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o aveau persoanele cu studii superioare (65%), cele de vârstă înaintată (67%), 
populaţia autohtonă (86%). Dintre cei care nu au acceptat studierea religiei 
de către elevi, majoritatea o constituiau respondenţii cu vârsta cuprinsă între 
30 şi 49 de ani, cu studii medii (27%)26. 

În anul 1997 un grup de iniţiativă format din slujitori şi membri ai Aso-
ciaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi porneşte colectarea semnăturilor pen-
tru introducerea religiei în învăţământ prin reglementare constituţională. 
Fiind necesare peste 200 de mii de semnături, s-a reuşit strângerea a doar 
40 de mii. 

revenind la ideea introducerii religiei, curios este faptul că aceasta a fost 
vehiculată şi de unii politicieni, în special în perioada campaniilor electorale. 
Aşa, de exemplu, în 1999, fracţiunea deputaţilor Partidului Popular Creştin 
Democrat din Moldova a venit cu o iniţiativă legislativă privind predarea re-
ligiei în şcoli. Astfel, la 25 iunie 1999, în cadrul şedinţei plenare, Parlamen-
tul a votat, în prima lectură, un amendament la Legea învăţământului potrivit 
căruia religia urma să fie studiată în şcoli. vicepreşedintele Parlamentului de 
atunci, Iurie roşca, menţiona că „oportunitatea acestui act derivă din proce-
sul constant de degradare morală a societăţii, iar studierea religiei ar putea 
opri decăderea moravurilor”. Potrivit proiectului de lege, elevii care nu au 
atins vârsta de 16 ani puteau să frecventeze orele de religie dacă părinţii 
sau tutorii lor nu se împotriveau. La atingerea majoratului, elevii ar fi putut 
decide singuri dacă doresc sau nu să studieze această disciplină. Împotriva 
studierii religiei în şcoală s-au pronunţat unele partide de stânga, care au in-
vocat încălcarea libertăţii conştiinţei cetăţenilor27. La rândul său, preşedinte-
le Comisiei pentru cultură, ştiinţă şi învăţământ, Gheorghe Duca, a prezentat 
un raport pozitiv. el a propus însă ca religia să fie introdusă ca disciplină 
obligatorie numai în învăţământul primar, fiind predată de către învăţători. 
Numai în acest caz activitatea lor putea fi remunerată din bugetul de stat. Din 
cauza unor interese politice, această iniţiativă nu a avut succes, fiind respinsă 
de către deputaţii din alte partide. 

În pofida faptului că proiectul de lege nu a fost adoptat, statisticile de 
atunci ne arată că, în 1999, religia se preda facultativ în 35 de şcoli din repu-
blică, circa 8 mii de elevi studiind acest obiect28.

26 Două treimi din populaţia republicii optează pentru predarea religiei 
în şcoală. Ce motive mai are puterea să boicoteze voinţa poporului? // Ţara,         
nr. 31, 19.04.1996; Curierul ortodox, 1996, nr. 8, p. 2.

27 Se pare că religia va fi studiată în şcoală // Curierul ortodox, 1999,             
nr. 9-14, p. 3.

28 Ibidem.
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tot aici trebuie menţionat că tergiversarea soluţionării acestei probleme a 
cauzat proteste din partea credincioşilor, fapt care a dus la adoptarea de către 
Parlament, în anul 2000, a unei legi potrivit căreia, de la 1 septembrie 2000, 
urma să înceapă predarea, în clasele primare ale şcolilor din republica Mol-
dova, a obiectului „educaţia moral-spirituală”. Această lege a fost adoptată în 
grabă, iar Ministerul Învăţământului nu era pregătit pentru noile modificări. În 
consecinţă, introducerea  obiectului de studiu a fost amânată până la 1 ianuarie 
200129. La 23 ianuarie 2001, Consiliul Ministerului educaţiei şi Ştiinţei adoptă 
Hotărârea nr. 29/2 “Cu privire la Concepţia şi Curriculumul educaţiei moral-
spirituale în clasele I-Iv”. Potrivit acestei hotărâri:

Se aprobă cu titlu experimental Concepţia şi Curriculumul educaţiei 1. 
moral-spirituale în clasele I-Iv, autori dr. hab. v. Pâslaru ş.a. 

 Se aprobă cu titlu experimental Concepţia şi Curriculumul educaţiei 2. 
moral-spirituale în clasele I-Iv, autori N. bujor ş.a.

Aşadar, în clasele primare, la disciplina obligatorie educaţie moral-spi-
rituală, au fost aprobate două Curriculumuri. Primul, autor v. Pâslaru ş.a., 
conţinea două teme care au legătură cu credinţa creştină. este vorba despre 
tradiţiile populare ale Naşterii şi Învierii Domnului Iisus Hristos. În rest, 
erau teme care abordau subiecte social-umane. Deci, până la urmă, solicita-
rea bisericii Ortodoxe privind predarea religiei în şcoli nu a fost satisfăcu-
tă. Principalul argument invocat de autorităţi era că introducerea disciplinei 
„religia creştin-ortodoxă” ar leza drepturile celorlalte confesiuni religioase 
înregistrate legal în republica Moldova.

Câţiva studenţi ai Academiei de teologie au efectuat un sondaj de opinie 
referitor la problema educaţiei religioase. Ancheta compusă din 14 întrebări 
a fost distribuită la patru instituţii de învăţământ din sectorul botanica al 
capitalei – trei licee şi o şcoală mixtă. Din cele 500 de anchete repartizate, 
221 au fost completate. rezultatele obţinute arătau următoarele: la întreba-
rea „Cât contează educaţia religioasă în instruirea generală a copilului?”, 
atât pentru părinţii ortodocşi, cât şi pentru cei din alte confesiuni prevala 
răspunsul „mult” şi „foarte mult”. Cei care au răspuns „deloc” sau „puţin” 
au motivat prin faptul că educaţia religioasă trebuie făcută în primul rând 
acasă şi după aceasta la şcoală. totodată, o bună parte dintre părinţi a recu-
noscut că nu sunt în stare să-şi educe de sine stătător copiii în ceea ce ţine de 
aspectul religios – circa 185 de persoane. Cea mai mare parte a responden-
ţilor (37%) a opinat că ar fi suficientă o singură oră de religie pe săptămână. 
Pentru desfăşurarea de două ori pe săptămână a orei respective s-au exprimat 
31,8% dintre intervievaţi, de trei ori – 6,1%, de patru ori – 9%, de cinci ori – 

29 Declaraţia bisericii Ortodoxe din Moldova..., p. 6.
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2,3%. Per ansamblu, 78,3% dintre creştinii ortodocşi şi-au exprimat dorinţa 
ca copiii lor să studieze religia, 12,1% au răspuns negativ, 8,7% s-au arătat 
indiferenţi, iar 0,9% nu au dat un răspuns30.

În 2005, discuţiile despre introducerea religiei în şcoală au revenit în prim 
plan. A fost elaborată o programă şcolară, precum şi manualele pentru clasele 
I-Iv. Însă guvernarea de atunci nu a dorit să introducă această disciplină în 
instituţiile preuniversitare, din moment ce doar 120 de şcoli au acceptat reli-
gia ca obiect de studiu.

În anul 2005 este fondată şi Asociaţia pentru educaţie Creştin Ortodo-
xă (în continuare AeCO), organizaţie neguvernamentală care, împreună cu 
altele de acest fel, urmăreşte apărarea, promovarea şi consolidarea valori-
lor creştin-ortodoxe în sistemul de educaţie şi instruire. Pe parcursul anilor, 
aceasta a înaintat mai multe iniţiative cu referire la educaţia creştin-ortodoxă 
a tinerilor din republica Moldova, printre care: Declaraţia naţională despre 
nocivitatea educaţională a cursului „Deprinderi de viaţă” (Scrisoare deschisă 
către Guvernul republicii Moldova, cursul fiind anulat prin ordinul prim-
ministrului din 04.10.2005);  Iniţiativa către Mitropolia Moldovei despre 
necesitatea unui acord de colaborare între Mitropolia Moldovei şi Ministe-
rul educaţiei (20.06.2006); Iniţiativa către Mitropolia Moldovei în legătură 
cu editarea manualelor de religie pentru clasele I-Iv (24.07.2006); Iniţiativa 
către Ministerul educaţiei, înaintată împreună cu alte asociaţii obşteşti, în 
legătură cu predarea religiei în şcoală începând cu 2010-2011.

La rândul lor, preoţii nu au ezitat în acest răstimp să viziteze şcolile şi să 
poarte discuţii cu copiii. Astfel, după anul 2005, religia a fost predată în unele 
şcoli chiar şi ca obiect opţional. unii preoţi se confruntau cu dificultăţi. Aşa, de 
exemplu, preotul Gheorghe Gotca din satul Chirsovo spunea că lecţiile lui erau 
întotdeauna puse în orar ultimele, iar mulţi elevi veneau la ore deja obosiţi. În 
asemenea condiţii era imposibil de a preda religia în şcoală31. 

totuşi slujitorii bisericii nu au renunţat la această idee şi sub conducerea 
regretatului episcop Dorimedont (Cecan) – un mare ctitor al şcolilor duhov-
niceşti din nordul republicii – au fost editate mai multe cărţi. Cu participarea 
preoţilor Pavel borşevschi şi vasile Ciobanu, precum şi a preotesei Liliana 
trohin  (Creţu) au fost elaborate manuale de educaţie creştin-ortodoxă pen-
tru clasele I-Iv şi Ghidul învăţătorului. În total s-au editat 25 000 de manua-
le, o cantitate neînsemnată pentru şcolile din republica Moldova. 

Problema introducerii religiei în şcoală a fost abordată şi în anul 2010. 
30 este necesară introducerea religiei în şcoală? (Sondaj) // Făclia, 

30.03.1996; Curierul ortodox, 1996, nr.7, p. 8.
31 Думиника И. Храм «Успения Божией Матери»…р. 126.
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Istoricul şi politicianul valeriu Pasat a venit cu iniţiativa de a organiza un 
referendum privind subiectul respectiv. Denumirea disciplinei s-a propus a 
fi „bazele Ortodoxiei”. Iniţial, Mitropolia Moldovei a susţinut această iniţi-
ativă şi la 8 mai 2010 a avut loc Adunarea Generală pentru susţinerea refe-
rendumului naţional privind introducerea disciplinei „bazele Ortodoxiei”. 
Adunarea s-a desfăşurat în scuarul Cadedralei Mitropolitane din Chişinău. 
Organizatorii contau pe faptul că prin votul direct al cetăţenilor republicii 
Moldova se va contura oportunitatea legală de a preda Ortodoxia în şcoală. 
Astfel, a fost creat un grup de iniţiativă care trebuia să se ocupe de colectarea 
semnăturilor în favoarea introducerii disciplinei. În calitate de preşedinte a 
fost ales cercetătorul valeriu Pasat. Pentru strângerea de semnături se plani-
fica să fie trimise, în satele şi oraşele Moldovei, 3 000 de persoane, pedagogi, 
academicieni, medici şi profesori32. 

Autorităţile s-au opus iniţiativei lui v. Pasat. La 15 iunie 2010, Curtea de 
Apel a anulat hotărârea Comisiei electorale Centrale, prin care a fost înregis-
trat grupul de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor privind desfăşurarea 
unui referendum pentru predarea obligatorie a „bazelor Ortodoxiei” în şcoli. 
Decizia Curţii de Apel a fost luată după ce mai multe organizaţii nonguver-
namentale au depus plângeri în instanţă, calificând studierea obligatorie a 
religiei în şcoli drept încălcare a dreptului la libera alegere.

v. Pasat, anunţând aderarea la formaţiunea politică Partidul umanist din 
Moldova, a compromis mişcarea de readucere a religiei în şcoală.

La 1 iulie 2010 a fost luată decizia de a introduce în şcoală disciplina op-
ţională „religie”. Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove s-a declarat 
nemulţumită de hotărârea Guvernului şi s-a pronunţat pentru introducerea în 
planul de învăţământ a disciplinei „bazele Ortodoxiei”33. 

Disciplina aprobată de Guvern este predată elevilor din clasele I-IX. ele-
vii frecventează aceste ore doar la solicitarea părinţilor. Clasele se formează 
în funcţie de numărul de cereri din partea părinţilor. Potrivit Ministerului 
educaţiei, cursul este predat o oră pe săptămână, de către profesori sau pre-
oţi. Aceştia trebuie să primească acreditarea Comisiei speciale formate de 
Ministerul educaţiei. Pentru această disciplină, în anul 2011, a fost elaborată 
curricula şcolară. Au fost pregătite cadre didactice cu instruire în pedagogie, 
iar pentru pedagogi – în teologie.

La Costeşti, raionul Ialoveni, religia se predă în două licee, în clasele I-
32 A fost constituit grupul de iniţiativă care va colecta semnături pentru 

predarea religiei în şcoli // Curierul ortodox, 2010, nr. 5, p. 3.
33 CSJ a spus „Nu”, dar Pasat nu renunţă la predarea ortodoxiei în şcoală // 

Curierul ortodox, 2010, nr. 7, p. 3.
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XII. În şcoală predă un masterand în teologie. el este remunerat ca şi ceilalţi 
pedagogi din şcoală.

Profesorii de religie nu notează activitatea elevilor la acest obiect, pentru 
că, aşa cum explică preotul vasile Ciobanu, „religia vine pe calea inimii şi 
abia apoi pe calea raţiunii”. tot el spune că cine nu predă la ora actuală fie nu 
are curaj, fie nu are dorinţă.

În prezent, problema predării religiei în şcoli rămâne a fi una deschi-
să. Potrivit preşedintelui AeCO, tatiana Doibani, situaţia din ţara noastră la 
acest capitol nu este una de invidiat. „Starea predării religiei se caracterizea-
ză prin iniţiative nesusţinute şi de jos şi de sus, în timp ce societatea stă într-o 
parte şi aşteaptă cum se va termina experimentul. Lumea, din păcate, nu prea 
conştientizează cât de mult este nevoie de Dumnezeu în zilele noastre, în 
sistemul de educaţie. De asemenea, baza materială a cursului de religie lasă 
de dorit, iar în vizorul educaţiei religioase nu sunt clasele superioare”, preci-
zează tatiana Doibani34. În aceste condiţii, „ca să vieze, cursul de religie are 
nevoie de acoperire cu activităţi extracurriculare: cercuri, olimpiade, tabere 
de odihnă, concursuri, periodice”.

Ideal ar fi ca religia creştin-ortodoxă să fie un obiect cu nimic mai prejos 
decât matematica, limba sau istoria, susţine preşedintele AeCO: „Copilul 
are dreptul să cunoască şi acest domeniu al experienţei umane, cu atât mai 
mult că este o moştenire pozitivă, valorică. Consider instruirea şi educaţia 
religioasă un modul important în opera de formare a personalităţii umane. 
Omul nu poate exista fără credinţă. Se conştientizează sau nu acest fapt, cre-
dinţa rămâne a fi nu numai partea integrantă a umanităţii, ci şi modalitatea de 
bază prin care se asigură  legătura ei cu esenţa  primordială –  cu Dumnezeu. 
Aşa cum personalitatea umană presupune pe lângă multiplele facultăţi ale 
inteligenţei şi cea a credinţei, lipsa instruirii şi educaţiei pentru credinţă fa-
vorizează apariţia unui sector profan în sistemul de inteligenţă umană şi per-
soana poate devia spre forme vulgare ale credinţei, fenomen pe care îl avem 
în civilizaţia contemporană. Neopăgânismul duce la degenerarea credinţei 
în om şi la pierderea legăturii lui cu Dumnezeu, cu eternitatea. Fără această 
legătură, omul riscă să piardă calitatea sa de om”. 

Din 1 iulie 2011 este reorganizat Departamentul mitropolitan Studii, care 
monitorizează procesul de predare a religiei în şcoală. S-au realizat câteva 
seminare de formare a cadrelor implicate în predare şi se încearcă stabilirea 
unei colaborări mai eficiente între biserică şi Ministerul eduicaţiei.

34 Interviu cu t. Doibani. Înregistrarea 28.06.2012.
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Din cele expuse mai sus concluzionăm că biserica, în demersurile sale 
pentru introducerea predării religiei în şcoli, a cunoscut câteva etape, marca-
te de impedimente şi neînţelegere din partea autorităţilor. Aceasta nu a dus 
însă la stoparea iniţiativelor în acest sens. 

O societate prosperă, sănătoasă trebuie să se bazeze pe valorile şi princi-
piile creştine. religiei îi aparţine rolul fundamental în educarea generaţiilor 
viitoare, deoarece „frica de Dumnezeu” poate să îl determine pe om să nu 
săvârşească fapte rele. Pentru credincioşi nu trezeşte îndoială faptul că „du-
hul creează forme”, de aceea cum va fi „duhul” copiilor noştri, aşa va fi şi 
viitorul societăţii noastre.
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Proiect

Aprobat la şedinţa Consiliului metodic,
proces-verbal nr…………….

Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Cabinetului metodic al 

Departamentului studii al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove

i. Dispoziţii generale

1.1. regulamentul Cabinetului metodic al Departamentului Studii este ela-
borat în baza:

Legii învăţământului (art. 43. p. 7);- 
Concepţiei educaţiei în republica Moldova din anul 2000;- 
“regulamentului Centrului Metodic”, aprobat prin Hotărârea colegiului - 

Ministerului Învăţământului din 29 februarie 2000;
Hotărârea Guvernului republicii Moldova nr.1380 din 29 octombrie - 

2002 „Privind aprobarea regulamentului-tip al direcţiei generale judeţene 
(municipale) învăţământ”;

Hotărârii Guvernului republicii Moldova nr. 863 din 26 august 2005 cu - 
privire la „Programul de modernizare a sistemului educaţional în republica 
Moldova”;

Codului nr. 259-Xv din 15 iulie 2004 „Cu privire la ştiinţă şi inovare al - 
republicii Moldova” (art. 131, pct. d), precum şi în baza altor acte normative 
care reglementează asistenţa metodică în instituţiile de învăţământ din repu-
blica Moldova.

1.2. Activitatea Cabinetului metodic este determinată de introducerea în 
învăţământul primar şi gimnazial a disciplinei opţionale religie, în conformi-
tate cu Hotărârea de Guvern nr. 596 din 02 iulie 2010, şi este reglementată de 
următoarele legităţi:

interdependenţa educaţie religioasă – dezvoltare socială;- 
interacţiunea mediu social – personalitate;- 
interacţiuni umane.- 

1.3. Prezentul regulament este generat de politica educaţională modernă, de 
scopul prioritar şi obiectivele fundamentale ale educaţiei religioase şi stipulea-
ză domeniul de activitate didactică şi managerială metodică, de acţiunile orien-
tate spre formarea continuă a profesorilor de religie la nivel republican în baza 

anEXE
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standardelor de performanţă şi valorificarea întregului lor potenţial, precum şi 
spre implicarea familiilor şi a comunităţii în procesul educaţiei religioase.

1.4. Asistenţa metodică la religie reprezintă un proces complex şi corelativ 
de acţiuni şi are drept scop promovarea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale 
moderne, fiind generată de necesităţile cadrelor didactice care predau religia.

1.5. Asistenţa metodică pentru disciplina religie nivel republican este asi-
gurată de Cabinetul metodic – parte componentă a Departamentului studii al 
Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, subdiviziune, desemnată de co-
mun acord cu Ministerul educaţiei, responsabilă pentru activitatea didactică şi 
metodică la disciplina religie.

1.6. Cabinetul metodic funcţionează în baza:
-  colaborării participative dintre responsabilii pentru predarea religiei din 

Me, DGetS,  DretS, inspectorii şcolari din eparhii şi metodiştii responsabili 
de predarea religiei din protopopiate;  

- principiilor comunicării, cunoaşterii şi creativităţii pedagogice;
- neangajării politice;
- principiilor declarate în Legea învăţământului (art.4 p.2) .
1.7. Cabinetul metodic reprezintă nucleul întregului sistem metodic pen-

tru religie, format din Consiliul metodic, Comisia de atestare a profesorilor 
de religie, Laboratorul de formare continuă a profesorilor de religie, Şcoala 
profesorilor debutanţi şi alte subdiviziuni metodice formate în conformitate cu 
planul de activitate. 

I.8. Criteriile de bază ale asigurării asistenţei metodice sunt: 
conştientizarea comenzii sociale, a necesităţilor primordiale ale familiei  - 

şi comunităţii vizavi de educaţia religioasă; 
asumarea şi realizarea creativă de către toate cadrele didactice a noilor - 

responsabilităţi în condiţiile implementării religiei în şcoală;
sporirea motivaţiei cadrelor didactice pentru readucerea religiei în şcoa-- 

lă, îmbunătăţirea climatului psihologic în colectivele  pedagogice, asociaţiile 
de părinţi şi în clasele de elevi vizavi de valorile definitorii pentru orice fiinţă 
umană (credinţă, nădejde, dragoste, identitate, familie, educaţie, prieteni, pre-
ferinţe, relaţii între semeni);

însuşirea şi implementarea creativă a experienţei pedagogice avansate - 
în predarea religiei, implementarea noilor tehnologii educaţionale în lucrul cu 
elevii, familia, comunitatea;

eficienţa activităţii profesionale pedagogice (creşterea calităţii predării - 
lecţiei de religie, educaţiei creştine);

Îmbunătăţirea bunelor practici de educaţie spirituală a familiilor şi co-- 
munităţii.
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1.9. echipa managerială a Cabinetului metodic de comun acord cu Con-
siliul metodic şi responsabilii din cadrul autorităţilor publice locale asigură 
condiţiile şi resursele necesare pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a 
Cabinetelor metodice din protopopiate.

1.10. Monitorizarea şi evaluarea activităţii Cabinetelor metodice din proto-
popiate este realizată de specialiştii principali, responsabili de predarea religiei 
din cadrul DGetS, DretS şi metodiştii-teologi din protopopiate cu acordul 
Ministerului educaţiei al republicii Moldova.

ii. obiective şi direcţii generale de activitate

2.1 Cabinetul metodic realizează următoarele obiective:
 implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei - 

religioase la nivel de instituţie; 
 promovarea valorică a procedeelor metodice optime şi proiectarea acesto-- 

ra în scopul unei maxime valorificări (prin expuneri analitice ale experienţelor 
didactice avansate); 

 crearea băncii de date cu referire la activitatea metodică, la experienţa - 
avansată locală şi externă; 

i nformarea inspectorilor şcolari eparhiali şi a metodiştilor din protopo-- 
piate privind  cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă oră din domeniul 
educaţiei;

 organizarea şi asigurarea didactico-metodică a predării religiei în confor-- 
mitate cu cerinţele  politicii educaţionale moderne; 

 coordonarea, monitorizarea şi evaluarea eficientă a activităţii cadrelor - 
didactice antrenate în  diverse forme de educaţie creştină: şcoli duminicale, 
cluburi pe interes, cercuri; 

 acordarea asistenţei metodice cadrelor didactice în conlucrare cu agenţii - 
educaţionali, coordonarea formării continue a profesorilor de religie;

 studierea, generalizarea şi diseminarea experienţei avansate a cadrelor - 
didactice din instituţii; 

 realizarea programelor şi proiectelor metodice, ştiinţifice şi inovatoare în - 
problemele educaţiei religioase;

 elaborarea unui model de monitorizare, care ar permite urmărirea eficien-- 
ţei asigurării metodice a procesului educaţional;

 dezvoltarea colaborării interinstituţionale – municipale, naţionale şi inter-- 
naţionale (cu grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, 
organizaţii internaţionale şi non-guvernamentale); 

 contribuirea la organizarea procesului de implicare a familiei şi comuni-- 
tăţii în vederea îmbunătăţirii educaţiei religioase;
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 crearea unei atmosfere creative şi de cercetare în Consiliul Cabinetului - 
metodic.

2.2. Direcţiile de activitate ale Cabinetului metodic sunt:
Aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor 

educaţiei:
analiza literaturii metodice şi ştiinţifice, evidenţierea recomandărilor - 

aplicativ-practice;
detalierea recomandărilor în scopul facilitării aplicării lor;- 
aprecierea eficienţei aplicării recomandărilor, elaborate în baza cercetă-- 

rilor ştiinţifice.
Generalizarea şi propagarea experienţei avansate:

analiza practicii de rezolvare a problemelor din atestate în predarea re-- 
ligiei;

selectarea mijloacelor pedagogice, care asigură rezultate optime;- 
analiza celor mai tipice dificultăţi, care se întâlnesc în practica de predare - 

a religiei. 
Acordarea asistenţei metodice:

acordarea consultaţiilor cadrelor didactice ce predau religia în alegerea - 
literaturii metodice;

acordarea ajutorului metodic în rezolvarea problemelor în predarea re-- 
ligiei;

elaborarea materialelor metodice pentru activităţile educaţionale cu elevii. - 
Atestarea şi formarea continuă:
- asigurarea cadrului juridic a formării continue a profesorilor de religie;

promovarea schimbărilor calitative în cadrul sistemului educaţional, prin - 
prisma exigenţelor curriculare;

motivarea profesorilor de religie pentru formare continuă;- 
desemnarea domeniului de referinţă pentru formarea continuă.- 

Informare, cooperare şi  colaborare:
asigurarea informaţională a profesorilor de religie, a părinţilor şi comu-- 

nităţii vizavi de cercetările, elaborările şi inovaţiile din domeniul educaţiei 
spirituale; 

oferirea cadrului unei comunicări eficiente, a cooperării, colaborării între - 
partenerii educaţionali;

 realizarea unui schimb de experienţă între profesorii de religie, părinţi şi - 
alţi actori socio-educaţionali.
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iii. Funcţionare şi management

3.1 Activitatea Cabinetului metodic promovează principiile educaţiei pen-
tru o societate deschisă, care îşi cunoaşte tezaurul naţional-cultural şi adevăru-
rile de credinţă – a nădejdii şi dragostei în Dumnezeu - forţa motrice în culti-
varea şi creşterea virtuţilor morale şi pentru respingerea şi combaterea viciilor, 
imoralităţii şi dezastrului social şi natural, susţinând iniţiativa de eficientizare a 
şcolii în contextul modernizării învăţământului din republica Moldova.

3.2. Cabinetul metodic dispune de: 
spaţiu pentru întrunirile, discuţiile, dezbaterile, consultaţiile, schimbul de - 

opinii şi experienţe, alte activităţi metodice ale cadrelor didactice, precum şi 
pentru activităţile de informare, orientare şi educare a părinţilor, a altor actori 
educaţionali etc.

colecţie de acte normativ-legislative, literatură enciclopedică, psihope-- 
dagogică şi didactico-metodică, materiale didactice, informaţii cu caracter 
ştiinţifico-metodic, presa periodică de specialitate, standuri informaţionale, 
portofolii, publicaţii şi elaborări ale cadrelor didactice, interviuri, înregistrări 
audio-video etc.

mobilier, care asigură desfăşurarea şedinţelor cu cadrele didactice şi pă-- 
rinţii, precum şi păstrarea fondului de materiale informaţionale şi didactico-
metodice. 

echipament electronic şi instructiv-metodic (calculator cu conexiune la - 
reţeaua Internet, imprimantă, fax, aparat de multiplicare şi scanare, flipchart, 
retroproiector etc.), consumabile pentru realizarea cu succes a obiectivelor 
stipulate.

3.3. Pe lângă Cabinetul metodic se organizează Consiliul Metodic al profe-
sorilor de religie, Comisia de atestare a cadrelor didactice ce predau disciplina 
dată, Laboratorul de formare continuă a profesorilor de religie, Şcoala pro-
fesorilor debutanţi care întruneşte periodic în activităţi de dezbateri, discuţii 
metodice tinerii specialişti de religie. 

3.4 În Cabinetul metodic se pot organiza şi susţine activităţi de informare, 
documentare, educare, implicare, consiliere, orientare şi voluntariat (al cadre-
lor didactice, părinţilor, elevilor, altor agenţi educaţionali etc.). 

3.5 Cabinetul metodic în activitatea sa promovează forme şi metode orga-
nizaţionale moderne:

proiecte investigaţionale şi inovaţionale;- 
întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, vi-- 

zite-schimburi de cadre, concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţijico-practice, 
lectorii, simpozioane, consulting psihopedagogic etc.; 
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cluburi pe interese, „Şcoala experienţei avansate”,  “Şcoala profesorului - 
debutant”, “Şcoala Familiei”, etc.;

surse informaţionale: cartea de vizită a Cabinetului metodic, revistă edu-- 
caţională şi ştiinţifico-practică, buletin/buclet/fluturaş informaţional, poster, 
standuri, spot publicitar, CD, web-site, etc.

3.6. Activitatea Cabinetului metodic este dirijată de şeful cabinetului - 
persoană cu studii pedagogice, cu grad didactic şi vechime în munca pedago-
gică în învăţământul preuniversitar nu mai puţin de 5 ani, dotat cu cunoştinţe 
profesionale relevante, participare în diverse activităţi de formare: cursuri de 
reciclare sau de iniţiere în profesie, stagii de formare, participare la cercetări 
(teoretice sau practice) din domeniul psihopedagogic, capacităţi de comuni-
care, abilităţi de organizare eficientă a activităţilor, creativitate şi receptivita-
te la nou, cunoştinţe în domeniul managementului educaţional.

3.7. Şeful Cabinetului metodic şi metodistul, responsabili de activita-
tea metodică, cu binecuvântarea Mitropolitului, sunt desemnaţi prin or-
dinul directorului Departamentului Studii al Mitropoliei Chişinăului şi a 
Întregii Moldove.

Şeful Cabinetului metodic are următoarele obligaţiuni:
- îndeplineşte atribuţiile prevăzute în statutul Departamentului Studii al 

MCÎM şi în alte acte normative;
- asigură organizarea şi funcţionarea eficientă a Cabinetului metodic;
- elaborează planurile de activitate a Cabinetului metodic; 
- acordă asistenţă metodică şi metodologică în procesul de implementare a 

religiei în şcoală;
- organizează activitatea de studiere şi propagare a experienţei avansate;
- creează la nivel de instituţie banca de idei metodice;
- acordă asistenţă metodică profesorilor de religie şi cadrelor didactice im-

plicate în diferite activităţi educaţionale;
- coordonează, în plan metodic, activitatea în vederea organizării atestării 

cadrelor didactice;
- gestionează documentaţia Cabinetului metodic. 
- cooperează cu responsabilii pentru predarea religiei din cadrul DGetS 

mun. Chişinău, DretS, managerii şcolari, inspectorii şcolari eparhial, meto-
diştii din protopopiate şi profesorii de religie;

- menţine în bună funcţionare  mijlocele audio-video şi MtI (mijloace teh-
nice informaţionale) din dotare;

- întocmeşte rapoarte despre activitatea metodică;
- este responsabil de activitatea sa în faţa Consiliului metodic.
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3.8. Cabinetul metodic asigură accesul la materiale pentru dotarea în func-
ţie de necesităţi a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor.

3.9 Programul de funcţionare a Cabinetului metodic este aprobat de Depar-
tamentului Studii al MCÎM.

Subiecţi ai conducerii colective

3.10. Organul conducerii colective a Cabinetului metodic este Consiliul 
metodic, ales o dată la 2 ani. Preşedinte al Consiliului Metodic este seful 
Direcţiei metodice.

3.11. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodic este apro-
bată de către directorul Departamentului Studii. Membri ai Consiliului me-
todic pot fi: şefii de catedre, cadre didactice cu performanţe deosebite în 
activitate, savanţi în pedagogie, inspectorii şcolari eparhiali.

3.12 Preşedintele Consiliului Metodic este responsabil de planificarea, 
organizarea şi desfăşura-rea şedinţelor Consiliului.

3.13 Consiliul metodic, ca parte componentă a Cabinetului metodic, rea-
lizează următoarele sarcini:

- elaborează strategia de funcţionare şi dezvoltare a activităţii metodice;
- organizează şi dirijează activitatea metodică;
- monitorizează activitatea tuturor subdiviziunilor Cabinetului metodic;
- efectuează diagnosticarea asigurării metodice a procesului educaţional 

şi elaborează recomandări;
- creează condiţii favorabile pentru promovarea ideilor inovatoare ale ca-

drelor didactice;
- analizează periodic rezultatele activităţii metodice desfăşurate de Cabi-

netul metodic.

iv. Dispoziţii finale

5.1. Cabinetul metodic îşi desfăşoară activitatea în baza programului de 
dezvoltare şi planului anual elaborat în colaborare cu Consiliul metodic.

5.2. Departamentului Studii al MCÎM asigură funcţionarea şi monitoriza-
rea activităţii Cabinetului metodic de comun acord cu Ministerul educaţiei 
al republicii Moldova.

5.3. Activitatea Cabinetului Metodic este evaluată în corespundere cu ur-
mătoarele criterii:

- sporirea eficienţei activităţii inspectorilor şcolari eparhial, metodiştilor 
din protopopiate (creşterea calităţii orelor predate, al nivelului educaţiei); 

- motivarea creativităţii profesorilor de religie;
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- implementarea noilor tehnologii în procesul de educaţie spirituală. 
realizarea acestor aspecte este orientată spre îmbunătăţirea asigurării 

metodice individuale a cadrelor didactice, în corespundere cu necesităţile 
profesionale ale fiecărui profesor de religie.

5.4. Consiliul metodic apreciază şi stimulează prin diverse forme iniţiati-
vele metodico-didactice.

5.5. Cabinetul metodic nu are statut de persoană juridică, dar poate dispu-
ne de atribute specifice care îi asigură identitatea.  

5.6. Prezentul regulament intră în vigoare din data aprobării de către Con-
siliul metodic. 

5.7. În baza prezentului regulament Cabinetele metodice din protopopiate 
pot elabora prin com-pletare/modificare - regulamente proprii de funcţionare.

Coordonat: 
Departamentul Studii al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove
Institutul de Ştiinţe ale educaţiei
Ministerul educaţiei
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Model 
                                                                                                 

A  p  r  o  b  a  t:
Parohul bisericii ortodoxe 

                              cu hramul...........................
............................................

(semnătura, data)

REGULaMEnT
de organizare şi funcţionare a Bibliotecii parohiale

                                  
Dispoziţii generale

art. 1. biblioteca parohială ..........................................(denumirea) este fon-
dată de parohia ortodoxă ................................. şi este parte componentă a ei. 

biblioteca ................................... este o instituţie de catehizare şi cultură 
ortodoxă, având ca scop informarea şi documentarea în domeniul religiei creş-
tin-ortodoxe.

art. 2. biblioteca parohială îşi desfăşoară activitatea potrivit strategiei în 
domeniul teologiei ortodoxe, a istoriei poporului român şi circulaţiei informa-
ţiei, promovate de către biserica Ortodoxă.

art. 3. biblioteca parohială are următoarele atribuţii şi sarcini:
 promovarea valorilor morale şi de convieţuire socială;
 promovarea valorilor perene ale istoriei bisericii Ortodoxe şi civilizaţiei 

româneşti prin asigurarea accesului creştinilor la fondurile pe care le deţine;
 constituirea unei colecţii reprezentative de cărţi, periodice, alte docu-

mente grafice, audiovizuale, electronice cu caracter religios şi enciclopedic, 
preponderent din istoria, limba, cultura şi civilizaţia poporului român;

 completarea sistematică a colecţiilor de carte religioasă cu noi ediţii şi în 
special cu literatură teologică;

 informarea cititorului despre tezaurul de carte românească prin valori-
ficarea bibliografică a fondului pe care-l deţine, precum şi crearea unui aparat 
de referinţă corespunzător;

 informarea cititorului despre tezaurul de muzică şi cântare bisericească 
prin valorificarea fondului pe care-l deţine, precum şi crearea unui aparat de 
referinţă corespunzător;

 punerea la dispoziţia beneficiarului a informaţiei necesare, asigurând 
exhaustiv cerinţele de documentare a publicului privind istoria, viaţa şi activi-
tatea parohiei ortodoxe ...............................................;
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 schimbul interbibliotecar de publicaţii în scopul asigurării beneficiarilor 
cu carte în limba română.

art. 4. biblioteca parohială ...........................................funcţionează în ca-
drul parohiei ortodoxe ........................................... şi se conduce în activitatea 
sa de normele şi actele elaborate de Consiliul Parohial, căruia anual îi va pre-
zenta raportul de activitate. biserica ............................. asigură spaţiul necesar 
pentru organizarea, depozitarea şi conservarea colecţiilor, condiţiile respective 
pentru gestionarea lor şi funcţionarea bibliotecii în ansamblu, precum şi con-
diţii pentru personal şi cititori. De asemenea, suportă cheltuielile de pază şi 
reparaţie ale localului bibliotecii. Parohia gestionează fondul de carte, aprobă 
programul de lucru cu cititorii, salarizează personalul, organizează asistenţa de 
specialitate, inclusiv perfecţionarea specialiştilor. Parohia dotează biblioteca 
cu mobilier (pentru birouri, expoziţii, sala de festivităţi publice, panouri etc.), 
aparatura specifică (computer, xerox, aparat de citit microfilme, aparat de pro-
iecţie cinematografică etc.).

art. 5. biblioteca nu este persoană juridică, dar deţine ştampilă ovală, admi-
nistrativă şi ştampilă dreptunghiulară pentru numărul de inventar, care servesc la 
marcarea publicaţiilor în procesul de prelucrare, precum şi ex-libris, emblemă, 
foaie cu antet, invitaţii-tip cu simbolică proprie.

art. 6. biblioteca parohială ...........................................are sediul ...................
....................................................................................................................... 

 Fondul de publicaţii şi aparatul informativ-bibliografic

art. 7. Fondul bibliotecii are un caracter teologic-ortodox, enciclopedic, 
cuprinzând un număr corespunzător de publicaţii fundamentale (cărţi, periodi-
ce, CD-uri, documente electronice, audio, video, microfilme etc.) din producţia 
editorială românească retrospectivă şi curentă, cu accent pe domeniile: religie, 
istorie, filologie, lucrări de artă şi de referinţă.

art. 8. Completarea colecţiilor se efectuează pe baza donaţiilor precum şi 
achiziţionarea curentă a cărţilor cu conţinut religios în limba română.

art. 9. Preluarea şi evidenţa biblioteconomică completă a publicaţiilor de 
toate categoriile, ca şi a celor trimise de donatori, sunt realizate de către biblio-
teca parohială ........................................ în baza listelor-borderou care însoţesc 
fiecare achiziţie sau donaţie. biblioteca păstrează documentele însoţitoare în 
baza cărora se ţine registrul inventar al fondului acumulat. Donatorilor li se va 
confirma primirea donaţiei. va putea fi organizat (în cazul unor donaţii importan-
te ca număr sau valoare bibliofilă) Fondul cu numele donatorului.

art. 10. Sistemul cataloagelor bibliotecii este constituit din:
Cataloage tradiţionale de carte:
• Catalog alfabetic;
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• Catalog sistematic cu index alfabetic pe subiecte:
- Catalog alfabetic în domeniul religiei;
- Catalog electronic al publicaţiilor;
- Cataloage electronice ale colecţiilor speciale;
- Casete audio, video, CD-rOM.
- Fişiere tematice electronice (cu accent pe predarea religiei, istoriei şi cul-

turii române).
Structura şi administrarea

art. 11. biblioteca parohială .................................... îşi organizează activita-
tea după structura prevăzută pentru bibliotecile publice. Ca structură a parohiei 
ortodoxe ........................................................ biblioteca este constituită din urma-
toarele subdiviziuni:

• Sală de referinţe, periodice;
• Sală de lectură;
art. 12. Sala de referinţe, periodice:
a) asigură informarea curentă a beneficiarilor cu noutăţile editoriale;
b) organizează şi pune la dispoziţia utilizatorilor fondul de referinţă, valorifi-

că publicaţiile bibliografice şi informative ale bibliotecii;
c) asigură informarea optimă a beneficiarilor, tinerilor li se acordă asistenţă 

pentru alcătuirea bibliografiilor tematice de care au nevoie;
d) ţine la zi fişierele tematice, urmărind promovarea valorilor perene ale isto-

riei bisericii Ortodoxe, culturii şi civilizaţiei româneşti;
e) ţine evidenţa interpelărilor bibliografice neonorate;
f) efectuează selectarea cărţilor, periodicelor şi ale altor documente, aflate 

în bibliotecă sau care urmează să fie achiziţionate conform solicitărilor be-
neficiarilor;

g) asigură instruirea şi orientarea bibliografică a cititorilor, familiarizarea 
lor cu sistemul de cataloage şi de referinţă al bibliotecii;

h) elaborează liste bibliografice cu publicaţii noi intrate în colecţia bibli-
otecii;

i) prestează consultaţii în procesul de căutare, găsire şi difuzare a surselor de 
informare şi documentare;

j) elaborează şi pune la dispoziţia utilizatorului bazele de date locale tradiţi-
onale şi digitale.

art. 13. Sala de lectură serveşte concomitent ca sală de lectură, sală de 
manifestări culturale publice şi împrumut la domiciliu.

Activitatea Sălii de lectură este asigurată prin:
a) punerea la dispoziţia cititorilor de la vârsta de 14 ani, cu viză de reşedinţă 

permanentă în or. Chişinău, a publicaţiilor din colecţiile de împrumut la domici-
liu, în schimbul unui gaj.
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b) servirea tuturor doritorilor, indiferent de locul de reşedinţă al acestora, 
cu cărţi, periodice, documente electronice şi audiovizuale din fondurile sălii de 
lectură;

c) desfăşurarea acţiunilor de promovare a cărţii religioase şi a bibliotecii 
parohiale (manifestări cultural-ştiinţifice, expoziţii de documente, întâlniri cu 
personalităţi marcante ale bisericii şi din domeniul culturii, audiţii muzicale, 
literare etc.) în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii;

d) organizarea expoziţiilor de noutăţi editoriale, tematice, personale, reflec-
tând date importante din istoria şi cultura poporului român;

e) studierea intereselor de lectură a beneficiarilor reali şi potenţiali ai biblio-
tecii parohiale, a nivelului de satisfacere a cerinţelor acestora prin concursuri de 
evaluare a însuşirii cunoştinţelor religioase ale celor tineri etc...

f) gestionarea corespunzătoare a colecţiilor şi recuperarea în termen a lu-
crărilor împrumutate, avizarea restanţelor şi întocmirea formelor de recuperare 
a daunelor cauzate de pierderile documentelor împrumutate, degradarea sau 
distrugerea lor.

personalul bibliotecii

art. 14. Personalul bibliotecii parohiale .................................... ţine de paro-
hia ortodoxă .................., fondul de salarii aferent fiind parte integrantă a buge-
tului acesteia.

art. 15. biblioteca parohială ......................... este condusă de Director, de-
semnat de parohul bisericii ortodoxe ................... şi validat, cu respectarea tutu-
ror prevederilor legale, de Consiliul parohial. Consiliul parohial aprobă statul de 
funcţii al bibliotecii şi stabileşte cuantumul de salarii pentru fiecare post. retri-
buţia se face din bugetul (aprobat) al parohiei, cu respectarea tuturor formelor 
legale (plata impozitelor, a asigurărilor sociale etc.), a zilelor de concediu, con-
cediu de boală, concediu maternal, concediu fără plată etc.

Directorul bibliotecii asigură conducerea activităţii curente a bibliotecii, ia 
măsuri pentru îndeplinirea integrală a programului de activitate şi răspunde de 
orientarea şi conţinutul întregii activităţi.

În acest scop, Directorul bibliotecii îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) elaborează planul şi raportul anual de activitate al bibliotecii în termenele 

stabilite de către parohul bisericii ortodoxe ..................................
b) înaintează Consiliului parohial propuneri privind stabilirea programului 

de lucru al bibliotecii;
c) întocmeşte fişa postului pentru fiecare colaborator al bibliotecii;
d) efectuează controlul calităţii lucrărilor realizate în bibliotecă;
e) asigură disciplina de muncă, executivă şi tehnologică;
g) înaintează propuneri privind salarizarea şi retribuirea suplimentară a an-

gajaţilor din subordine;
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h) stabileşte relaţii de colaborare cu alte instituţii şi organizaţii, reprezentând 
interesele bibliotecii.

art. 16. Numirea în funcţie a lucrătorilor bibliotecii se efectuează de către 
Parohul bisericii ortodoxe Sf. Dumitru.  Selectarea specialiştilor se efectuează pe 
bază de concurs sau la propunerea Parohului.

art. 17. Numirea în post fără concurs, la recomandarea Parohului, poate fi 
efectuată în cazul în care candidatul corespunde, din punctul de vedere al califi-
cării, cerinţelor necesare pentru activitatea bibliotecii:

a) O primă cerinţă sunt studiile superioare de specialitate: de bibliotecono-
mie, de filologie, de istorie ori teologice;

b) un nivel înalt de cunoaştere a limbii române;
c) cunoaşterea domeniilor teologice şi a istoriei bisericii Ortodoxe;
d) cunoaşterea principiilor teoretice de biblioteconomie precum şi a cunoş-

tinţelor de utilizare a noilor tehnologii de informare şi documentare.
art. 18. eliberarea din funcţie a personalului bibliotecii parohiale se efec-

tuează de către Paroh cu acordul Consiliului parohial cu majoritate simplă de 
voturi, pe baza procesului-verbal.

art. 19. Persoanele care sunt angajate ca specialişti, după confirmarea nive-
lului de pregătire profesională, precum şi cei care sunt desemnaţi în funcţie pe 
bază de concurs, se aleg dintre enoriaşii bisericii.

 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor bibliotecii

art. 20. Condiţiile de înscriere:
- Accesul publicului în bibliotecă se admite numai la prezentarea permisului 

de intrare (vizat pe anul în curs) 
- Permisul este nominal, cu număr de înregistrare şi fotografie inclusă; se 

eliberează în baza buletinului de identitate.
- Permisul este netransmisibil.
art. 21. Drepturile utilizatorului. utilizatorul are dreptul:
- să beneficieze de toate serviciile la care-i dă dreptul permisul de intrare;
- să facă apel şi să se i se acorde toate informaţiile pentru a cunoaşte şi a se 

orienta în colecţia bibliotecii;
- să consulte în sălile de lectură publicaţiile aflate în fondul bibliotecii (cărţi, 

periodice, albume, publicaţii electronice, audio, video);
- să utilizeze publicaţiile electronice, audio, video etc., existente în bi-

bliotecă;
- să împrumute maximum o lucrare din colecţiile bibliotecii destinate îm-

prumutului la domiciliu, termenul de împrumut este de 10 zile. La cerere, ter-
menul poate fi prelungit, o singură dată, pentru 5 zile. Dreptul de a împrumuta 
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la domiciliu o au doar cititorii cu domiciliu în mun. Chişinău. Periodicele nu se 
împrumută la domiciliu;

- să consulte bazele de date locale tradiţionale şi electronice, apelând la spri-
jinul bibliotecarului;

- să verifice publicaţiile solicitate înainte de a le consulta. Orice neregulă 
constatată să fie semnalată bibliotecarului;

- să participe la activităţile cultural-artistice şi ştiinţifice organizate de bibli-
otecă.

art. 22. Obligaţiile utilizatorului:
- în caz de pierdere a permisului de intrare se anunţă în scris conducerea 

bibliotecii în timp de 24 ore. Prejudiciul adus bibliotecii prin folosirea de către 
alte persoane a permisului şi a neanunţării instituţiei se suportă de către titularul 
permisului de intrare;

- să respecte condiţiile de înscriere şi împrumut, precum şi programul de 
activitate al bibliotecii;

- să restituie publicaţiile în starea în care se aflau la momentul împru-
mutului;

- lucrarea deteriorată sau pierdută să o înlocuiască cu un exemplar identic, ori 
să achite costul întreit al publicaţiei;

- accesul în bibliotecă nu este permis în stare de ebrietate sau cu animale;
- este obligatorie asigurarea liniştii şi ordinii în sala de lectură;
- nerespectarea de către cititori a prezentului regulament atrage, după caz, 

retragerea definitivă sau temporară a permisului de cititor;
- răspunde material şi contravenţional pentru pagubele materiale pricinuite 

bibliotecii;
- utilizatorul suportă cheltuielile corespunzătoare pentru recuperarea cărţilor 

distruse sau pierdute.
orice reclamaţie sau sugestie poate fi adusă la cunoştinţa parohului şi a 

Consiliului parohial.

Dispoziţii finalev. 

art. 23. Prezentul regulament serveşte drept bază pentru organizarea ac-
tivităţii bibliotecii parohiale. Dreptul la completare, modificare şi abrogare a 
articolelor regulamentului revine Consiliului Parohial .

art. 24. Prezentul regulament intră în vigoare din ziua aprobării lui de către 
Consiliul Parohial. 

Secretarul Consiliului parohial                                                                                         

Data
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inSTRUCţiUnE

BLioTECa  paRoHiaLă

aRGUMEnT
În fiecare biserică există un anumit număr de credincioşi care, pe lângă 

slujbe şi sfaturi, solicită uneori să le recomandăm şi o carte bună de citit. Soli-
citarea vine, de obicei,  atunci când creştinii primesc un canon şi îndemnuri de 
la duhovnic, potrivit cu gravitaea păcatului mărturisit, cu vârsta, preocupările, 
starea sufletească etc. Întrucât libertatea dobândită după 1990 a favorizat creş-
terea considerabilă a numărului de edituri creştin-ortodoxe, avem ce recoman-
da creştinilor să citească. Deseori, preotul recomandă titlurile de cărţi aduse 
de credincioşi, cu diferite ocazii, fenomen întâlnit mai ales la oraşe, dar se 
întâmplă frecvent şi la sate. În bibliotecile parohiale active, o bună parte dintre 
cărţi sunt aduse efectiv de creştinii pasionaţi de lectură. rămâne ca literatura 
bună de citit să fie ordonată şi completată permanent cu noi titluri de carte. Să 
nu uităm că credinţa noastră este o credinţă a CĂrţII şi cei care apelează la 
lectura cărţilor duhovniceşti găsesc mult folos în ele. totodată, biblioteca ne 
va ajuta să-i adunăm în jurul cărţii pe enoriaşi, pe copiii enoriaşilor şi pe cei 
din comunitate.  

DEFiniţia
OrGANIZAreA  bIbLIOteCII 

StruCturA
Sursele de completare a colecţiei:
- Consiliul şi Comitetul parohial sa aiba în agenda sa de activitate şi obli-

gaţia de a procura periodic literatură pentru bibliotecă;
- donaţii din partea credincioşilor şi a Fundaţiilor (de exemplu, „vasilia-

da”), care au drept obiectiv popularizarea literaturii şi publicaţiilor periodice 
ortodoxe;

- abonamentele făcute de parohie;
- documentele emise de centrele eparhiale şi de protopopiate, trimise pa-

rohiei (pastorale, circulare, scrisori, proiecte de lecţii, schimb de experienţă, 
etc.);

Catalogul
Bibliotecarul
O persoana din parohie care are  o mai mare dragoste de lectura duhovni-

cească.
Cărţile de permanentă prioritate într-o bibliotecă parohială:
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- biblia cu comentarii
- Catehismul, material catehetic, Publicaţii misionare (Sectologia lui P. 

David)
- Filocalia
- vieţile Sfinţilor (12 vol.) sau Proloagele
- Paterice (egiptean, Sinaitic, românesc, de la Lavra Pecerska, Limona-

riu etc.)
- Scrieri ale Sfinţilor Părinţi din colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti”
- Scrieri ale teologilor contemporani şi ale celor din sec. XIX-XX 
- Cărţi de rugăciune, Acatiste, Ceaslov
- Cărţi de spiritualitate ortodoxă
- Anuare ce reflectă viaţa bisericească, istoria bisericilor, a clerului
- Albume de artă creştină
- Istorie bisericească şi Istoria românilor
- reviste eparhiale şi alte publicaţii periodice bisericeşti
- Ziarele Curierul ortodox, Altarul credinţei, ziarul  Lumina al Patriarhiei 

române
Se vor evita cărţile şi revistele care provin de la edituri dubioase, chiar dacă 

pretind că sunt „ortodoxe”, de asemenea va fi evitată literatura răspândită de 
sectari.

Instruirea catehetică nu este astăzi doar un deziderat de îmbogăţire duhov-
nicească, ci reprezintă şi o datorie misionară. Actualmente, în condiţiile în care 
sectele, dublate de diferite curente „paranormale” şi de fel de fel de mişcări şi 
asociaţii religioase, au o activitate deosebit de intensă, creştinul ortodox tre-
buie să aibă, cel puţin, un minimum de cunoştinţe privind învăţătura ortodoxă, 
pentru a face faţă onorabil unei eventuale confruntări. Catehizarea şi lectura re-
comandată de preot este necesară pentru ca oamenii să ştie să discearnă „grâul 
de neghină” din mulţimea publicaţiilor care au inundat piaţa, care sunt plasate 
în cutiile poştale ori împărţite gratuit pe stradă. O bună parte a creştinilor orto-
docşi cad victime şi din lipsa unor lecturi minime. Chiar intelectualii, care, prin 
natura preocupărilor, simt mereu nevoia unor informări suplimentare, însoţite 
de argumente, bibliografii etc, şocheză deseori prin ignoranţă la acest capitol. 
De aceea recomandarea cărţilor trebuie făcută nu doar atunci când suntem so-
licitaţi, ci şi în cazurile în care credincioşii plafonaţi şi încrezuţi nu realizează 
importanţa covârşitoare a lecturilor care întăresc credinţa ortodoxă.

Ce ar mai putea conţine o bibliotecă parohială?
În prezent, oferta de literatură este mult prea mare. Apar foarte multe tipări-

turi în cadrul unei literaturi diverse, la care tinerii aderă pentru că aceasta li se 
oferă ca soluţie numită literatură modernă. Astfel, se impune orientarea tineri-
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lor să citească literatură potrivită cu învăţătura creştină despre viaţă şi moarte, 
adecvată în funcţie de vârstă şi de domeniul de activitate. 

Aşadar e folositor ca orice parohie să dispună de o bibliotecă în care, pe 
lângă cărţile religioase, să se găsească şi cărţi din diferite domenii ale ştiinţei, 
pentru dezvoltarea tinerilor. De asemenea, pentru credincioşii de la sate ar  fi 
de folos literatura utilitară din domeniile adecvate: viticultură, apicultură, meş-
teşuguri, zootehnie etc. Clasicii pot fi reprezentaţi prin literatura scriitorilor 
renumiţi pentu operele cu tematică religioasă (eminescu,Gogol, Cehov, Dos-
toevski, Agarbiceanu, Galaction, Crainic etc). beletristica este necesară într-o 
bibliotecă parohială pentru ridicarea nivelului de cultură generală, iar istoria 
românilor este obligatoriu prezentă în astfel de bibliotecă, întrucat ea coincide 
(se suprapune) de fapt cu istoria crestinismului în ţară noastră. Literatura cu 
caracter educativ va fi cea a pedagogilor şi psihologilor creştini.

Localul bibliotecii, organizarea ei:
Mobilier adecvat, de bibliotecă.
Posibilitatea de a organiza audiovideoteca şi conferinţe audio.
Ar fi bine ca portretele sfinţilor, ierarhilor, domnitorilor creştini apărători ai 

credinţei şi ale altor personalităţi bisericeşti  sa fie prezente la vedere.
Pentru că preţurile cărţilor sunt destul de mari, iar problema banilor este di-

ficilă, singurul loc de unde creştinii pot împrumuta cărţi religioase, în general, 
este parohia. bibliotecile publice nu au o preocupare specială pentru lectura 
duhovniceacsă. 

Pe lângă un fond de carte religioasă, constituit şi îmbogăţit mereu, biserica 
din parohie poate dispune şi de o sală de lectură proprie (în Şcoala Duminicală, 
în casa parohială etc) sau de o colaborare directă cu diferite săli de bibliotecă 
sau ale altor centre de cultură.

Parohiile pot colabora în vederea achiziţiei de carte cu Departamentul Stu-
dii al Mitropoliei Moldovei, cu editurile „Cu DrAG”, „CuvÎNtuL-AbC”, 
„CAMNO-GruP”, cu Fundaţia „vASILIADA”, cu şcolile teologice din apro-
piere, cu preoţii şi profesorii cateheţi din alte parohii şi cu intelectualitatea 
locală, etc. 

Lectura cărţilor religioase şi a celor cu caracter educativ presupune po-
sibilitatea catehizării tinerilor în mod individual, ca un prim  pas în vederea 
catehizării colective.

tinerii pot avea un rol deosebit în înfiinţarea şi organizarea bibliotecii paro-
hiale. Pot inventaria cărţile, le pot aranja în ordinea autorilor sau a subiectelor, 
pot primi chiar sarcini de întreţinere şi de funcţionare a bibliotecii parohiale, în 
special în vacanţele şcolare.
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Acolo unde există calculator sa fie afişate diferite site-uri creştine din ţară 
şi de peste hotare.

În mod sigur tinerii vor dori să înregistreze şi mai apoi să caute cărţile de 
care au nevoie, după titluri şi autorii respectivi. Inventariind şi organizând căr-
ţile, vor găsi de la bun început un titlu ori un autor care să le suscite interesul.

bibliotecile parohiale pot cuprinde atât cărţi, reviste, ziare religioase, al-
bume, cât şi compact-discuri, DvD-uri, casete audio şi video. este necesar ca 
aceste biblioteci să cuprindă mai multe exemplare ale cărţilor de rugăciune şi 
liturgice, catehisme, cărţi de spiritualitate ortodoxă, material catehetic şi misi-
onar de largă popularitate.

Dacă bibliotecile parohiale pentru copii şi tineri funcţionează în săli specia-
le, atunci aici se pot ţine cateheze, şi cu ajutorul mijloacelor audio-video se pot 
organiza cateheze muzicale sau seri cu filme şi documentare religioase.

Dacă tinerii se vor preocupa de înfiinţarea şi organizarea bibliotecii paro-
hiale, în mod sigur ei vor fi cititorii fideli ai cărţilor bune de citit şi luptători 
împotriva pornografiei omniprezente în zilele noastre.

Colportajul (distribuire, răspândire a cărţii cu preţ redus) se va face sub 
îndrumarea Departamentului Studii al Mitropoliei Moldovei.

În organizarea bibliotecii parohiale trebuie să ţinem cont de faptul că orice 
publicaţie religioasă, duhovnicească trebuie să fie editată cu binecuvântarea 
bisericii, fiind publicate în editurile ortodoxe din ţară sau chiar dacă sunt pu-
blicate la alte edituri, să aibă binecuvântarea arhiereului. Prin aceasta nu se 
urmăreşte cenzurarea conţinutului cărţii, ci se asigură ortodoxia credinţei măr-
turisite prin respectiva carte. Spunem aceasta pentru că multe cărţi publicate 
fără binecuvântarea bisericii au strecurate în conţinutul lor tot felul de greşeli 
dogmatice, ceea ce aduce mare pagubă sufletească celor care se hrănesc du-
hovniceşte din conţinutul lor. există de asemenea o serie de cărţi care cultivă 
un pietism dulceag departe de dreapta credinţă.

Cu privire la obiectele de cult sau icoanele făcute fără binecuvântarea bi-
sericii, nici acestea nu trebuie cumpărate pentru a fi puse în bibliotecă, întrucât 
nu respectă erminia sau rânduiala ortodoxă de realizare a lor.

Cei care se ocupă de aprovizionarea bibliotecii parohiale trebuie să fie 
informaţi asupra atelierului sau sursei de unde provin obiectele sau cărţile, 
urmărind ca ele să aibă binecuvântarea din partea bisericii, pentru a nu pro-
pune credincioşilor obiecte care nu păstrează rânduiala bisericii şi pentru a nu 
întreţine industrii paralele, care să se îmbogăţească de pe seama credincioşilor, 
folosind veniturile în alte scopuri decat cele filantropice.
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notă de prezentare

Prezentul curriculum constituie documentul normativ al disciplinei şcolare 
opţionale Religie – cultul ortodox  pentru clasele I-IX.

Necesitatea studierii religiei ca disciplină şcolară este generată de contex-
tul social actual, în care biserica îşi manifestă preocuparea pentru aprofunda-
rea conţinutului moral-religios, ca şi pentru valorificarea valenţelor formativ-
educative ale acestui domeniu.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010, disciplina 
Religie este inclusă în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar 
şi gimnazial, cu începere de la 1 septembrie 2010, şi va fi predată opţional, în 
baza cererii părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor.

Curriculumul este destinat atît cadrelor didactice care predau disciplina 
Religie, autorilor de manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie, pă-
rinţilor, cît şi profesorilor de alte discipline, în perspectiva formării unei vizi-
uni inter- şi transdisciplinare.

Curriculum-ul la Religie – cultul ortodox pentru clasele I-IX are următoa-
rele funcţii:

reprezintă actul normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare la •	
Religie în contextul unei pedagogii axate pe competenţe;
oferă repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului •	
educaţional la disciplina Religie;
constituie baza elaborării strategiei de evaluare la disciplina •	 Religie;
orientează procesul educaţional spre formare de competenţe la elevi;•	
asigură baza privind elaborarea manualelor şcolare, a ghidurilor meto-•	
dologice, a testelor de evaluare.

Disciplina Religie, prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate, con-
tribuie la formarea competenţelor interpersonale, civice şi morale:

cunoştinţe: noţiuni referitoare la atitudini şi comportamente creştine în - 
relaţia cu aproapele şi în raportarea la comunitate, modele evanghelice de 
comportament şi de viaţă;

abilităţi: asumarea şi susţinerea propriei identităţi religioase;- 
atitudini: respectul faţă de demnitatea umană; implicare în viaţa comu-- 

nităţii.

Documentul include următoarele componente: 
- Nota de prezentare;
- Concepţia didactică a disciplinei;
- Competenţe specifice ale disciplinei Religia;
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- Subcompetenţe, unităţi de conţinut, activităţi de învăţare şi evaluare 
pe clase;

- Specificul educaţiei religioase pe trepte de învăţămînt
- Sugestii metodologice;
- Sugestii de evaluare;
- Metode de evaluare
- bibliografie recomandată.

Concepţia didactică a disciplinei
Religia – cultul ortodox este disciplina şcolară care se bazează pe revela-

ţia divină şi-i conduce pe  elevi spre cunoaşterea lui Dumnezeu.
Fără a neglija educaţia religioasă indusă în familie şi în biserică,  noul 

cadru formal de instruire şi educaţie creştină va avea un impact mai puternic 
asupra personalităţii copilului. biserica va acţiona pe linia catehizării copi-
lului, iar şcoala va realiza o educaţie sistematică în perspectiva raportării la 
transcendenţă, evitîndu-se orice încercare de impunere forţată.

educaţia creştină va fi complementară celorlalte dimensiuni ale educaţiei 
(intelectuală, morală, civică, estetică, tehnică). 

Scopul disciplinei  Religie este formarea unei personalităţi integre, cu o 
conştiinţă moral-spirituală autentică şi conştientizarea comuniunii cu Dum-
nezeu şi aproapele ca fiind sensul vieţii omului.

Competenţele specifice disciplinei•  derivă din idealul educaţional, com-
petenţele-cheie transversale şi competenţele transdisciplinare pentru 
treapta primară şi cea gimnazială de învăţămînt; au un grad înalt de 
generalitate şi se definesc ca finalităţi ale treptei primare şi  ale celei 
gimnaziale de învăţămînt. 
Subcompetenţele•  se deduc din competenţele specifice şi le particula-
rizează prin racordare la conţinuturile delimitate pentru fiecare clasă, 
concretizînd comportamente cognitive, afective şi psihomotorii.
Conţinuturile • – ca formă de reflectare a valorilor creştine – reprezintă 
unităţi de cunoaştere, resursă esenţială a învăţării, mijloace prin care 
se urmăreşte formarea competenţelor preconizate. Conţinuturile se 
selectează în concordanţă cu structura logică a disciplinei, învăţătu-
ra creştină cuprinsă în Sfînta Scriptură şi Sfînta tradiţie, învăţăturile 
Sfinţilor Părinţi, în conformitate cu vîrsta şi potenţialul copilului, inte-
resele şi nevoile lui individuale şi sociale. 
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Activităţile de învăţare/eval• uare constituie exemple recomandate de 
situaţii semnificative, prin care, în procesul parcurgerii conţinuturilor 
corespunzătoare, se pot mobiliza subcompetenţele proiectate. 

Activităţile realizate în cadrul orelor de religie vor fi completate cu acti-
vităţi educative în şcoală, activităţi extraşcolare, activităţi cu părinţii elevilor, 
activităţi în parteneriat cu familia şi comunitatea.

valori şi atitudini
educaţia religioasă este un complex de acţiuni prin care se urmăreşte, în 

chip metodic şi sistematic, creşterea moral-religioasă a individului, prin im-
plementarea, în viaţa şi activitatea lui, a valorilor moral-religioase, în vederea 
dezvoltării armonioase a fiinţei şi a vieţii lui, pentru sine, pentru societate şi 
pentru biserică.

Competenţele specifice şi subcompetenţele care trebuie formate în procesul 
de predare-învăţare a disciplinei Religie au la bază şi promovează următoarele 
valori şi atitudini:

valori definitorii pentru orice fiinţă umană, manifestate prin credinţă, •	
nădejde, dragoste, identitate, familie, educaţie, prieteni, preferinţe, re-
laţii între semeni.
Atitudini faţă de viaţă, Adevăr, Sfinţenie, bine, Frumos, Iubire, răbda-•	
re, Chibzuinţă, voinţă, Demnitate, verticalitate, Curăţenie, Iertare, Mi-
lostenie orientate spre desăvîrşirea moral-religioasă.

Implementarea acestor valori şi atitudini va contribui la stabilirea unei coe-
renţe între conţinutul educaţiei şi mediul sociocultural; cunoaşterea/promova-
rea patrimoniului cultural al poporului; formarea şi dezvoltarea unor compor-
tamente adecvate, de integrare şi adaptare socială; formarea şi dezvoltarea unei 
atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţia cu sine şi cu ceilalţi, 
cu mediul înconjurător.

Competenţele specifice şi subcompetenţele care trebuie formate prin proce-
sul de predare-învăţare a disciplinei Religia au la bază:

-  Cunoaşterea valorilor religioase biblice care sînt recomandate să stea la 
baza vieţii şi faptelor oamenilor;

-  Înţelegerea rolului Credinţei Creştin-Ortodoxe în dobîndirea şi dezvol-
tarea virtuţilor creştine: nădejdea, credinţa, dragostea şi a virtuţilor morale: 
bunătatea, dreptatea, hărnicia, chibzuinţa, modestia, curăţenia, răbdarea, po-
căinţa, iertarea;

-  Cunoaşterea  istoriei bisericii Ortodoxe, în special a tezaurului naţional-
cultural;
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-  Conştientizarea apartenenţei la biserica strămoşească Ortodoxă, care 
înseamnă dreapta slăvire a lui Dumnezeu;

-  Înţelegerea şi explicarea adevărurilor de credinţă şi a cultului biseri-
cesc;

- Cultivarea simţului datoriei şi al responsabilităţii faţă de darurile Divine 
(vocaţii, virtuţi) şi scopul existenţial;

-  Manifestarea respectului şi ajutorului reciproc oferit aproapelui în ra-
port cu stările şi necesităţile vitale ale semenilor (prin analogie cu cele pro-
prii);

-  Dobîndirea motivelor temeinice pentru menţinerea credinţei, nădejdii 
şi dragostei în Dumnezeu - forţe motrice în cultivarea şi creşterea virtuţilor 
morale şi pentru respingerea şi combaterea viciilor, imoralităţii şi dezastrului 
social şi natural.

valorile menţionate mai sus sînt reflectate la nivel structural în documen-
tele curriculare şi sînt menite să asigure condiţiile necesare pentru atingerea 
idealului creştin al existenţei prin dezvoltarea funcţiilor sufleteşti: raţiunea, 
voinţa şi sentimentul, fapt care asigură un caracter unitar şi integral pentru 
educaţia creştină.

Valoarea informativă a educaţiei religioase urmăreşte transmiterea de 
cunoştinţe din învăţăturile Sfintei Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi, pe care 
creştinii pot să le valorifice ulterior la luarea de decizii în plan personal şi 
în interesul semenilor. Informaţiile transmise de profesor trebuie prelucrate 
astfel încît să fie adecvate particularităţilor de vîrstă ale elevilor. 

Valoarea formativă a educaţiei religioase urmăreşte dezvoltarea func-
ţiilor sufleteşti ale creştinilor: raţiunea, voinţa şi sentimentul, precum şi a 
predispoziţiei religioase, înţeleasă ca un dar divin în vederea apropierii de 
Dumnezeu şi aplicării în viaţă a cunoştinţelor dobîndite.

valorificarea din punct de vedere pedagogic a structurilor profunde la 
care răspunde religia ortodoxă poate deschide noi perspective în sensul cu-
noaşterii şi formării personalităţii umane. De asemenea, este recunoscut rolul 
important pe care religia creştină îl acordă autocunoaşterii, ca etapă esenţială 
în parcursul spiritual al omului aflat pe calea cunoaşterii şi comuniunii de 
iubire cu Dumnezeu. 
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administrarea disciplinei
Pentru predarea cursului de Religie este prevăzută 1 oră pe săptămînă în 

componenta planului de învăţămînt la decizia şcolii. 

Statutul 
disciplinei

aria curriculară Clasa nr. de unităţi 
de conţinut

nr. de ore pe 
an

Disciplină 
opţională

Ştiinţe socio-uma-
niste

I 
II
III
 Iv
V
vI
vII
vIII
IX

23
24
24
25
23
23
23
26
25

32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore
32 de ore

Competenţe specifice ale disciplinei Religie

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale pe baza Sfin-
tei Scripturi şi a  Sfintei Tradiţii.

2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  comportamentului mo-
ral-religios.

3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunită-
ţii.
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Subcompetenţe, unităţi de conţinut, 
activităţi de învăţare şi evaluare pe clase

CLaSa  i-a
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de învăţare 
şi evaluare

1.1. recunoaşterea unor 
învăţături de credinţă 
despre existenţa lui 
Dumnezeu;

1.2. reproducerea  unor 
momente semnificati-
ve din viaţa Domnului 
Iisus Hristos;

1.3. utilizarea corectă a 
termenilor religioşi 
din temele studiate.

Prima oră de religie. 
Sînt creştin! 
Dumnezeu – tatăl Ce-
resc al tuturor. Crearea 
omului;
Dumnezeu este iubire;
Dumnezeu creează 
îngerii;
biserica – Casa lui 
Dumnezeu;
Despre semnul Sfintei 
Cruci;
Naşterea Domnului – 
prilej de bucurie pentru 
toţi creştinii;  
Floriile – Întîmpinarea 
Domnului;
Învierea Domnului;
Iisus S-a înălţat la cer, 
dar nu ne-a părăsit.

- Dialog pe tema existen-
ţei lui Dumnezeu
şi grija Lui faţă de creaţia 
Sa;
- exerciţii de identificare 
a unor imagini ce reflectă 
viaţa şi activitatea Dom-
nului Iisus Hristos;
- Participarea la pre-
gătirea şi sărbătorirea 
evenimentelor creştine;
- Memorarea unor  rugă-
ciuni.
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Competenţă specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea de-
prinderilor de comportament moral-religios.

2.1. Identificarea faptelor 
bune şi a principalelor  
calităţi ale unui bun 
creştin;

2.2. recunoaşterea 
modelelor de 
comportament creştin 
din viaţa sfinţilor;

2.3. Manifestarea 
credinţei prin unele 
gesturi iturgice

Să iubim şi să ascultăm 
părinţii;
Să ne iubim unii pe 
alţii. Sfînta Cuvioasă 
Parascheva;
Darul şi milostenia: 
Sfîntul Nicolae;
Darul rugăciunii: Naşte-
rea Maicii Domnului;
Faptele rele – încălcarea 
voii lui Dumnezeu;
Maica Domnului – 
ocrotitoarea copiilor;
Mîntuitorul Hristos 
binecuvîntează copiii.

- exerciţii de caracteri-
zare a unui bun creştin;
- Dialog despre regulile 
de comportament creştin 
în clasă şi în familie;
- Participarea la unele 
slujbe în zilele de sărbă-
toare;
- Organizarea de serbări 
şcolare cu ocazia marilor 
sărbători creştine.

Competenţă specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.

3.1.Manifestarea atitu-
dinii creştine faţă de 
mediul înconjurător; 

3.2. respectarea regu-
lilor de îngrijire şi 
ocrotire a trupului şi 
a sufletului;

3.3. Demonstrarea  respec-
tului faţă de locaşurile 
sfinte pentru creştini.

Să iubim şi să ocrotim 
natura;

Grija pentru trup şi 
suflet: Postul Mare;
Calităţile unui mic 
creştin;
Cum sărbătoresc copiii 
Sfintele Paşti;
Cei trei crai şi darurile 
lor;
Sfîntul Stelian şi copiii.

- Participarea la planta-
rea pomilor, plantelor, 
hrănirea păsărilor pe 
timp de iarnă;
- exerciţii de identifi-
care a mijloacelor prin 
care putem dobîndi 
sfinţenia sufletului şi a 
corpului;
- Participarea la pre-
gătirile pentru Sfintele 
Paşti: vopsirea ouălor şi 
la alte obiceiuri creştine.
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Conţinuturi recomandate pentru clasa i

Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină

Prima oră de religie. Sînt creştin! 1. 
Despre semnul Sfintei Cruci2. 
Dumnezeu – tatăl Ceresc al tuturor. Crearea omului3. 
Dumnezeu creează îngerii4. 
biserica este Casa lui Dumnezeu5. 

       evaluare
Unitatea de învăţare: Să facem fapte bune

6.   Dumnezeu este iubire
Să iubim şi să ascultăm părinţii7. 
Să ne iubim unii pe alţii: Sfînta Parascheva8. 
Să iubim şi să ocrotim natura9. 
Darul şi milostenia: Sfîntul Nicolae10. 
Calităţile unui mic creştin11. 
Faptele rele – încălcarea voii lui Dumnezeu12. 

       evaluare
Unitatea de învăţare: iisus Hristos Dumnezeu şi om 

Darul rugăciunii: Naşterea Maicii Domnului14. 
Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor15. 
Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii 16. 
Cei trei crai şi darurile lor17. 
Mîntuitorul Hristos binecuvîntează copiii18. 
Sfîntul Stelian şi copii19. 

 evaluare 
Unitatea de învăţare: Jertfă din iubire

Grija pentru trup şi suflet: Postul Mare20. 
Floriile – Intrarea Domnului în Ierusalim21. 
 Învierea Domnului Iisus Hristos22. 
Cum sărbătoresc copiii Sfintele Paşti23. 
Iisus S-a înălţat la cer, dar nu ne-a părăsit24. 

 evaluare
Cuvinte-cheie: Dumnezeu-Creatorul, tatăl Ceresc, Amin, Aliluia, biseri-

ca, suflet, trup, Sfînta Cruce, milostenie, înger păzitor, Fecioara Maria, be-
thleem, crai, colindători, Postul Mare, Floriile, răstignire, Golgota, Ierusalim, 
Sfintele Paşti, Învierea Domnului, Înălţarea Domnului.
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CLaSa a  ii–a
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de 
învăţare 

şi evaluare

recunoaşterea 1.1. 
unor învăţă-
turi de credin-
ţă din textele 
studiate;

reproducerea  1.2. 
unor momen-
te semnifica-
tive din viaţa 
Domnului 
Iisus Hristos;

utilizarea 1.3. 
corectă a 
termenilor 
religioşi 
din temele 
studiate.

 

biblia – Cuvîntul lui Dumne-
zeu adresat oamenilor;
Dumnezeu – Creatorul lumii;
Omul – cununa creaţiei lui 
Dumnezeu. Adam şi eva;
Porunca ascultării în rai;
viaţa Maicii Domnului la 
templu;
bunavestire;
Naşterea Domnului;
Dumnezeu are grijă de Fiul 
Său: Fuga în egipt;
Copilăria Domnului. Iisus la 
templu la 12 ani;
Sfîntul Ioan botezătorul;
botezul Domnului. Sfinţirea 
apelor;
Patimile şi răstignirea Dom-
nului Iisus Hristos;
biruinţa vieţii asupra morţii: 
Învierea     Domnului;
Duminica Mare.

- exerciţii de dialog 
despre importanţa 
Sfintei Scripturi;
- exerciţii de identi-
ficare a unor imagini 
ce reflectă viaţa şi 
activitatea Domnului 
Iisus;
- Participa-
rea la pregătirea şi 
sărbătorirea eveni-
mentelor creştine;
- Dialog pe tema 
existenţei lui Dumn-
ezeu şi a necesităţii 
comunicării cu el 
prin rugăciune;
- Organizarea de 
serbări şcolare 
cu ocazia marilor 
sărbători creştine.
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Competenţa specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.

2.1. Identificarea 
principale-
lor  calităţi 
ale unui bun 
creştin din mo-
delele biblice;

2.2. enumerarea 
unor îndatoriri 
creştine faţă de 
semeni.

2.3. Manifestarea 
credinţei prin 
unele gesturi 
liturgice.

Despre milostenie;

Înmulţirea pîinilor şi a peşti-
lor. Copilul darnic;

  
Prietenii adevăraţi: vindeca-
rea slăbănogului
recunoştinţă şi mulţumire:

vindecarea celor 10 leproşi.

- Dialog despre 
regulile de compor-
tament creştin  în 
familie şi societate;
- realizarea de 
către elevi a unor 
acte de binefacere 
pentru cei orfani;
- Lectura şi povesti-
rea textelor evang-
helice;
- exerciţii de 
construire a unor 
enunţuri simple 
cu termenii nou-
învăţaţi.

Competenţa specifică: 3.  aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.

3.1. Aplicarea 
unor reguli 
morale în viaţa 
personală;

3.2. respectarea 
regulilor de în-
grijire şi ocro-
tire a trupului 
şi sufletului;

3.3. Demonstrarea  
respectului faţă 
de locaşurile 
sfinte pentru 
creştini.

 rugăciunea tatăl nostru;

 

Comportamentul micului 
creştin în locaşul sfînt;
 Familia creştină – biserica 
mică;

Pregătirea micului creştin 
pentru Sărbătoarea Sfintelor 
Paşti ;
Postul şi Împărtăşania;
Datini de Paşti: ouăle roşii.

- exerciţii de identi-
ficare a mijloacelor 
prin care putem 
dobîndi sfinţenia 
sufletului şi a cor-
pului;

- Participarea la 
pregătirile pentru 
Sfintele Paşti: vopsi-
rea ouălor şi la alte 
obiceiuri creştine;
- Participarea la 
unele slujbe biseri-
ceşti.
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Conţinuturi recomandate pentru clasa a ii-a
Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină

1. biblia – Cuvîntul lui Dumnezeu adresat oamenilor
2. Dumnezeu – Creatorul lumii 
3. Omul – cununa creaţiei lui Dumnezeu. Adam şi eva
4. Porunca ascultării în rai
    evaluare

Unitatea de învăţare: iisus Hristos – Dumnezeu şi om
5. viaţa Maicii Domnului la templu
6. bunavestire
7. Naşterea Domnului
8. Dumnezeu are grijă de Fiul Său: Fuga în egipt
9. Copilăria Domnului. Iisus la templu la 12 ani
10. Sfîntul Ioan botezătorul
11. botezul Domnului. Sfinţirea apelor
      evaluare

Unitatea de învăţare: Despre morala creştină
12. Despre milostenie
13. Înmulţirea pîinilor şi a peştilor. Copilul darnic
14. Postul şi Împărtăşania
15. Prietenii adevăraţi – vindecarea slăbănogului
16. recunoştinţă şi mulţumire:vindecarea celor 10 leproşi 
17. rugăciunea tatăl nostru
18. Comportamentul micului creştin în locaşul sfînt
19. Familia creştină – biserica mică
      evaluare

Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine
20. Pregătirea micului creştin pentru Sărbătoarea Sfintelor Paşti
21. Patimile şi răstignirea Domnului Iisus Hristos
22. biruinţa vieţii asupra morţii: Învierea Domnului
23. Datini de Paşti: ouăle roşii
24. Duminica Mare
      evaluare
Cuvinte-cheie: biblia, Sfînta Scriptură, profeţi, Descoperire dumneze-

iască, Legămînt, testament, evanghelie, Mîntuitor, Grădina raiului, Adam şi 
eva, templu, bunavestire, Duhul Sfînt, arhanghelul Gavriil, botez, agheasmă 
mare, Sfînta Împărtăşanie, Prohod, epitaf.
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CLaSa a  iii–a
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de învăţare 
şi evaluare

recunoaşterea 1.1 
unor învăţături 
de credinţă din 
textele studiate;
Sistematizarea 1.2 
unor  îndatoriri 
creştine faţă de 
Dumnezeu şi 
aproapele din 
conţinutul porun-
cilor divine;
utilizarea corectă 1.3 
a termenilor reli-
gioşi din temele 
studiate.

Despre Sfînta Scriptură;
Crearea lumii nevăzute;
Sfintele taine;
Decalogul: Datoriile faţă 
de Dumnezeu;
Învierea fiicei lui Iair;
Învierea tînărului din 
Nain;
Minuni asupra naturii: 
Potolirea furtunii pe 
mare;
Despre sfintele icoane;
Naşterea Domnului;
Învierea Domnului;
Schimbarea la faţă a 
Domnului Iisus Hristos.

- Dialog după imagini 
iconografice;
- Discuţii în grup despre 
cuprinsul Decalogului 
(cele zece porunci);
- Memorarea celor zece 
porunci;
- Descrierea compor-
tamentului unui bun 
creştin;
- exerciţii de stabilire 
a sensului unor termeni 
religioşi învăţaţi, pe baza 
contextului.

Competenţa specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. Identificarea 

faptelor bune şi 
a principalelor  
calităţi ale unui 
bun creştin din 
modelele biblice;

2.2. recunoaşterea 
modelelor de 
comportament 
creştin din textele 
biblice;

Noe şi potopul;
Avraam – model de cre-
dinţă în Dumnezeu;
Isaac – copilul ascultă-
tor;
Iosif şi fraţii săi: urmă-
rile invidiei;
Moise – alesul lui Dum-
nezeu;
regii David şi Solomon;

- exerciţii de explicare 
a necesităţii de a re-
specta poruncile divine;
- Discuţii în grup despre 
datoriile copiilor faţă de 
părinţi;
- exerciţii de comple-
tare a unor lacunare 
şi rebusuri pe teme 
religioase;
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2.3. Manifestarea 
credinţei prin 
unele gesturi 
liturgice.

rugăciunea Domnească. 
Cele şapte cereri.

- Dialog pe tema com-
portamentului persona-
jelor biblice studiate; 
- exerciţii de delimitare 
a virtuţilor de vicii;
- exerciţii de stabilire a 
corespondenţelor dintre 
calităţile morale şi mo-
delele de comportament.

Competenţa specifică: 3.  aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.

3.1. Aplicarea unor 
învăţături creştine 
cu privire la relaţi-
ile dintre semeni; 

3.2. Integrarea în 
comportamentul 
propriu a învă-
ţăturilor morale; 
3.3. respecta-
rea poruncilor 
dumnezeieşti în 
viaţa personală şi 
socială.

Libertatea voinţei;

Apostolii – prietenii 
Mîntuitorului;
Dragostea frăţească. 
Învierea lui Lazăr;
 
Decalogul: Datoriile 
faţă de aproapele;
Marea poruncă a 
iubirii.

- exerciţii de diferenţiere 
a faptelor bune de cele 
rele;
- exerciţii de dialog şi 
interpretare a unor situaţii 
cu conţinut moralizator;
- Jocul de rol pe tema 
relaţiei părinţi-copii.

Conţinuturi recomandate pentru clasa a iii-a

Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină

1. Despre Sfînta Scriptură
2. Crearea lumii nevăzute  
3. Libertatea voinţei 
4. Sfintele taine
    evaluare
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Unitatea de învăţare: vechiul Testament
5. Noe şi potopul
6. Avraam – model de credinţă în Dumnezeu
7. Isaac – copilul ascultător
8. Iosif şi fraţii săi: urmările invidiei
9. Moise – alesul lui Dumnezeu
10. regii David şi Solomon
      evaluare

Unitatea de învăţare: Morala creştină
11. Decalogul: Datoriile faţă de Dumnezeu
12. Decalogul: Datoriile faţă de aproapele. 
13. Marea poruncă a iubirii
14. Despre sfintele icoane
15. Duminica – ziua Domnului
      evaluare

Unitatea de învăţare: noul Testament
16. Apostolii – prietenii Mîntuitorului
17. rugăciunea Domnească. Cele şapte cereri
18. Învierea fiicei lui Iair
19. Învierea tînărului din Nain
20. Dragostea frăţească. Învierea lui Lazăr 
21. Minuni asupra naturii. Potolirea furtunii pe mare
      evaluare 

Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine
22. Naşterea Domnului
23. Învierea Domnului
24. Schimbarea la faţă a Domnului Iisus Hristos

Cuvinte-cheie: Serafimi, heruvimi, arhangheli, patriarh, libertatea voinţei, 
potop, corabia lui Noe, Avraam, Sarra, Isaac, Moisei, David, Decalog, munte-
le Sinai, tablele Legii, cele 10 porunci, idol, icoană.
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CLaSa a iv-a 
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de 
învăţare 

şi evaluare

1.1 recunoaşterea 
unor învăţături 
de credinţă din 
textele studiate;

1.2. Manifestarea 
credinţei prin 
unele gesturi 
liturgice;

1.3. reproducerea  
unor momente 
semnificative 
din viaţa 
Domnului Iisus 
Hristos;

1.4. utilizarea 
corectă a 
termenilor 
religioşi din 
temele studiate.

Pogorîrea Sfîntului Duh şi 
întemeierea bisericii creştine;
biserica – viaţă tainică în 
Hristos; 
Pilda viţei-de-vie şi a mlădi-
ţelor;
Despre însuşirile bisericii;
Simbolul credinţei – esenţa 
învăţăturii creştine;
Descoperirea Sfintei Cruci;
taina Sfîntului botez;
taina Mirungerii – Pecetea 
harului Duhului Sfînt;
Sfînta taină a euharistiei;
taina Sfîntului Maslu: vinde-
care, iertare şi iubire;
Sfînta taină a Preoţiei;
Săptămîna Patimilor;
Învierea Domnului nostru Ii-
sus Hristos. 

- Dialog după ima-
gini iconografice ce 
reprezintă Pogorîrea 
Sfîntului Duh;
- Prezentarea imagi-
nilor unor locaşuri 
sfinte, a părţilor 
lor componente, a 
obiectelor sfinte;
- exerciţii de lectură 
explicativă a Cre-
zului;
- exerciţii de selec-
tare a noilor termeni 
religioşi din textele 
studiate;
- exerciţii de 
integrare a expresi-
ilor noi în diverse 
contexte.

Competenţa specifică: 2.  Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea 
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. Identificarea, în 

pildele studiate, 
a  unor modali-
tăţi de relaţiona-
re cu Dumnezeu 
şi semenii;

Iubirea părintească: Pilda 
fiului risipitor;

Sfîntul vasile cel Mare – 
slujitor adevărat al lui 
Dumnezeu;

- exerciţii de recu-
noaştere a sfinţilor 
din icoane, texte 
narative;
- Povestirea para-
bolelor evanghelice 
învăţate; 
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2.2. recunoaşterea 
modelelor de 
comportament 
creştin din viaţa 
sfinţilor studiaţi;

2.3. Demonstrarea 
respectului faţă 
de locaşurile 
sfinte şi slujbele 
bisericeşti.

Sfînta taină a Nunţii;
Despre Post;
Sfinţii Apostoli Petru şi Pa-
vel;

Sfînta Liturghie – cerul pe 
pămînt;
biserica şi părţile ei com-
ponente.

- Alcătuirea a unor 
scurte portrete mo-
rale ale personajelor 
studiate;
- exerciţii de selec-
tare a elementelor 
esenţiale de cele de 
detaliu dintr-un text 
religios;
- exerciţii de deli-
mitare a virtuţilor de 
vicii;
- exerciţii de stabi-
lire a coresponden-
ţelor dintre calităţile 
morale şi modelele 
de comportament.

Competenţa specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.
3.1. Aplicarea unor 

învăţături 
evanghelice cu 
privire la relaţiile 
dintre semeni;

3.2. Definirea 
învăţăturii de 
credinţă din 
textele studiate;

3.3. Identificarea 
unor 
influenţe ale 
creştinismului 
asupra culturii 
noastre naţionale 
pe baza textelor 
studiate.

Să iubim toţi oame-
nii: Pilda Samarinea-
nului Milostiv;

Despre viaţa viitoa-
re;
răspîndirea creşti-
nismului la strămoşii 
noştri: Sfîntul Apos-
tol Andrei;
Sfînta taină a Pocă-
inţei;
Pilda semănătorului;
Pilda vameşului şi a 
fariseului;
Pilda bogatului ne-
milostiv şi a sărma-
nului Lazăr.

- Participarea la activităţi 
caritabile;
- Dialog pe baza învăţătu-
rilor de credinţă;
- explicarea motivelor 
pentru care strămoşii noştri 
au păstrat credinţa orto-
doxă;
- exerciţii de selectare a 
noilor termeni religioşi din 
textele studiate.



116

Conţinuturi recomandate pentru clasa a iv-a
Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină

1. Pogorîrea Sfîntului Duh şi întemeierea bisericii creştine
2. Despre însuşirile bisericii
3. biserica şi părţile ei componente
4. biserica – viaţă tainică în Hristos: Pilda viţei-de-vie şi a mlădiţelor
5. Simbolul credinţei – esenţa învăţăturii creştine
6. Descoperirea Sfintei Cruci
7. răspîndirea creştinismului la strămoşii noştri. Sfîntul Apostol Andrei
    evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni de liturgică
8. taina Sfîntului botez. Mirungerea – Pecetea harului Duhului Sfînt
9. Sfînta taină a Împărtăşaniei
10. Despre Sfînta Liturghie
11. Iubirea părintească: Pilda fiului risipitor
12. taina Mărturisirii
13. Pilda samarineanului milostiv
14. taina Sfîntului Maslu: vindecare şi iertare
15. Sfînta taină a Preoţiei
16. Sfîntul vasile cel Mare – slujitor adevărat al lui Dumnezeu
17. Sfînta taină a Nunţii
      evaluare

Unitatea de învăţare. Morala creştină
18. Pilda semănătorului
19. Pilda vameşului şi a fariseului
20. Pilda bogatului nemilostiv şi a sărmanului Lazăr
21. Despre viaţa viitoare
      evaluare

Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine
22. Despre post
23. Săptămîna Patimilor
24. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
25. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
      evaluare
Cuvinte-cheie: Cincizecime, Mîngîietor, Apostoli, rusalii, Simbolul Cre-

dinţei, erezii, catacombă, sfeşnice, antimis, chivot, pronaos, naos, altar, Sfînta 
Liturghie, Sfîntul Maslu, episcop, preot, diacon, monah, mănăstire, Săptămî-
na Patimilor, Lumina Sfîntă.
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CLaSa a v-a 
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de 
învăţare 

şi evaluare

1.1. Identificarea în 
textele studiate 
a căilor prin 
care Îl putem 
cunoaşte pe 
Dumnezeu;

1.2. recunoaşterea  
unor învăţături 
evanghelice din 
pildele studiate;

1.3.reprezentarea 
principalelor 
evenimente din 
istoria bisericii 
Creştine pe 
baza textelor 
studiate;

1.4. utilizarea co-
rectă a termeni-
lor religioşi din 
temele studiate.

Dumnezeu se descoperă 
omului;
revelaţia naturală şi su-
pranaturală;
Sfînta Scriptura şi Sfînta 
tradiţie;
Crearea lumii nevăzute;
Crearea lumii văzute;
Despre evanghelie;
Dumnezeu s-a arătat în 
trup;
Crucea – semnul iubi-
rii Mîntuitorului pentru 
oameni;
Învierea Domnului Iisus 
Hristos şi învierea noastră;
Lumea în momentul apari-
ţiei creştinismului;
Începutul creştinismului;
 Întemeierea bisericii 
Creştine; 
răspîndirea creştinismu-
lui prin predica Sfinţilor 
Apostoli;
Persecuţiile împotriva 
creştinilor.

- Formularea con-
cluziilor, extragerea 
învăţămintelor din 
textele evanghelice;
- exerciţii de 
orientare pe harta 
ţării Sfinte: indica-
rea localităţilor şi a 
zonelor geografice 
legate de viaţa Mîn-
tuitorului;
- exerciţii de 
recunoaştere a 
sfinţilor Apostoli din 
icoane;
- elaborarea unui mic 
dicţionar cu termeni 
specifici religioşi;
- exerciţii de selec-
tare a noilor termeni 
religioşi din textele 
studiate.
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Competenţă specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. Identificarea în 

textele studiate 
a modalităţilor 
de relaţionare cu 
Dumnezeu;

2.2. Analiza 
consecinţelor 
negative ale 
păcatului din 
textele studiate;

2.3. Identificarea 
învăţăturilor 
morale care 
se desprind 
din pildele 
Mîntuitorului.

Căderea în păcat a primilor 
oameni;  

Păcatul;
virtuţile şi patimile; 

răsplata pentru credinţă 
şi ascultare – pescuirea 
minunată.

- Dialog pe tema exis-
tenţei lui Dumnezeu
 şi grijii Lui faţă de 
creaţia Sa;

- Definirea noţiunilor 
de „păcat” şi „vir-
tute”;

Lecturarea textelor - 
biblice şi explicarea 
lor;

exerciţii de identi-- 
ficare a virtuţilor mo-
rale oferite de sfinţi.

Competenţa specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.
3.1. Definirea 

învăţăturii creştine 
din textele 
studiate;

3.2. Aplicarea 
învăţăturii creştine 
cu privire la 
relaţiile dintre 
semeni; 

3.3. Identificarea 
învăţăturilor 
morale care 
se desprind 
din pildele 
Mîntuitorului;

3.4. Demonstrarea  
respectului faţă de 
locaşurile sfinte 
pentru creştini.

Omul – chip şi asemănare 
a lui Dumnezeu;

blîndeţea împotriva 
mîniei;
viaţa conform conştiinţei;

Pilda Semănătorului;

Duminica – sărbă-
toare săptămînală a 
creştinilor.

- extragerea 
învăţămintelor din 
textele biblice;                     
- exerciţii de com-
parare şi selectare 
a modalităţilor de 
soluţionare paşnică a 
conflictelor;
- elaborarea de către 
elevi a unor proiecte 
de activităţi pentru a-şi 
manifesta comporta-
mentul creştin în viaţa 
personală şi socială.
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Conţinuturi recomandate pentru clasa a v-a

Unitatea de învăţare: noţiuni de Catehism
1. Dumnezeu Se descoperă omului
2. revelaţia naturală şi supranaturală
3. Sfînta Scriptura si Sfînta tradiţie
4. Crearea lumii nevăzute
5. Crearea lumii văzute 
6. Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu
7. Căderea în păcat a primilor oameni 
    evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni de Morală Creştină
8. Păcatul 
9. virtuţile şi patimile  
10. blîndeţea împotriva mîniei  
11.viaţa conform conştiinţei 
     evaluare

Unitatea de învăţare: vestea Bună. noţiuni din noul Testament
12. Despre evanghelie
13. Dumnezeu S-a arătat în trup 
14. răsplata pentru credinţă şi ascultare – pescuirea minunată 
15. Pilda semănătorului 
      evaluare

Unitatea de învăţare: Biserica în primele veacuri creştine. 
istoria Bisericii Creştine

16. Lumea în momentul apariţiei creştinismului
17. Începutul creştinismului
18. Întemeierea bisericii Creştine
19. răspîndirea creştinismului prin predica Sfinţilor Apostoli
20. răspindirea creştinismului la strămoşii noştri. Sfîntul Apostol Andrei
      evaluare

Unitatea de învăţare: Jertfă din iubire
21. Crucea – semnul iubirii Mîntuitorului pentru oameni
22. Învierea Domnului Iisus Hristos şi învierea noastră
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23. Duminica – sărbătoare săptămînală a creştinilor
       evaluare

Cuvinte-cheie: veşnic, Neschimbător, Necuprins, Atotştiutor, Atotprezent, 
revelaţie naturală şi supranaturală, profet, Mesia, Pomul cunoştinţei binelui şi 
răului, păcat strămoşesc, virtuţi,  patimi, conştiinţă, mîntuire, amvon, parabolă, 
răscumpărător, ţara Sfîntă, Imperiul roman,  politeism, monoteism.
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CLaSa a vi-a

Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-
sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de 
învăţare 

şi evaluare

 Definirea învă-1.1. 
ţăturii de credinţă 
ortodoxă din textele 
studiate;

Generalizarea 1.2. 
învăţăturii şi activi-
tăţii Domnului Iisus 
Hristos;

reprezentarea 1.3. 
principalelor eve-
nimente din istoria 
bisericii Creştine;
Descrierea semnifi-1.4. 
caţiei şi importanţei 
slujbelor bisericeşti 
pentru desăvîrşirea 
creştinilor.

Dumnezeu – Sfînta 
treime;
Dumnezeu Proniatorul;

Dumnezeu Mîntuitorul;
Iisus Hristos – Dumne-
zeu şi Om;

Persecuţiile împotriva 
creştinilor;
Sfinţii Împăraţi În-
tocmai cu Apostolii 
Constantin şi elena;
răspîndirea creştinis-
mului după edictul de 
la Milan;

Cele şapte laude;
Sfînta Liturghie – 
generalităţi.

 - Dialog după ima-
gini iconografice ce 
reprezintă pe Dumne-
zeu – Sfînta treime;
- Observarea şi 
descrierea icoanei 
sfinţilor îngeri;
- exerciţii de integra-
re a expresiilor noi în 
diverse contexte; 
- exerciţii de orienta-
re pe hartă;
- Însuşirea unor 
imnuri din Sfînta 
Liturghie;
- elaborarea unui mic 
dicţionar cu termeni 
specifici religioşi.

Competenţă specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. Identificarea 

modalităţilor  de 
aplicare a virtuţilor 
creştine în diferite 
situaţii din viaţă;

viaţa în Hristos;                                       
virtuţile – calităţi ale 
creştinilor;
virtuţile morale;
virtuţile teologice;

 - exerciţii de argu-
mentare a necesităţii 
respectării porunci-
lor pentru dobîndi-
rea mîntuirii;
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2.2. Analizarea 
consecinţelor 
negative ale 
viciilor asupra 
vieţii personale şi a 
comunităţii;.

2.3. Identificarea 
modelelor de 
comportament 
creştin în exemplele 
din istoria bisericii 
Creştine;

2.4. Manifestarea 
credinţei prin unele 
gesturi liturgice.

Păcatul – ruperea de 
Dumnezeu;

Sfîntul Mare Mucenic 
Gheorghe şi Sfîntul 
Dimitrie Izvorîtorul de 
Mir;
Principalele materii 
folosite în cultul 
ortodox;
Pregătirea morală a 
credinciosului pentru 
participarea la viaţa 
cultică.

- Joc de rol pentru 
manifestarea opţiu-
nilor de răspuns, în 
situaţii în care se cer 
atitudini moral-creş-
tine; 
- Discutarea unor 
reguli de comporta-
ment moral-religios;
- extragerea conclu-
ziilor, învăţămintelor 
din textele studiate;
- Lecturarea textelor 
despre viaţa muceni-
cilor creştini.

Competenţă specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.

3.1.respectarea norme-
lor moralei creştine 
în situaţii concrete 
de viaţă în vederea 
desăvîrşirii

3.2. Integrarea în com-
portamentul propriu 
a învăţăturilor 
morale cuprinse în 
pildele Mîntuito-
rului;

3.3. Aplicarea modali-
tăţilor prin care pu-
tem veni în sprijinul 
protecţiei mediului 
înconjurător.

Mîntuirea – scopul 
vieţii creştine;    
Fericirile – trepte spre 
Împărăţia Cerurilor;
Pilda  bogatului  ne-
milostiv şi a săracului 
Lazăr; 

Pilda celor zece 
fecioare;
Pilda neghinei;
Sfinţirea vieţii 
creştine şi a naturii 
înconjurătoare: 
Ierurgiile;
respectul faţă de 
lumea creată – ecologie 
creştină.

- Dialog despre im-
portanţa desăvărşirii 
omului pentru a se 
uni cu Dumnezeu;
 - Proiecte de dez-
voltare comunitară, 
activităţi practice de 
interes comunitar;
- Lecturarea şi 
explicarea pildelor 
evanghelice;
- Participarea la 
plantarea pomilor, 
plantelor, hrănirea 
păsărilor în timp de 
iarnă;
- elaborarea de 
portofolii.
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Conţinuturi recomandate pentru clasa a vi-a
Unitatea de învăţare: noţiuni de Catehism

1. Dumnezeu – Sfînta treime
3. Dumnezeu Proniatorul
4. Dumnezeu Mîntuitorul
5. Mîntuirea – scopul vieţii creştine     
6. Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om
7. viaţa în Hristos                                         
     evaluare

Unitatea de învăţare: Morala creştină 
8. virtuţile – calităţi ale creştinilor
9. virtuţile morale
10. virtuţile teologice
11. Păcatul – ruperea de Dumnezeu
      evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni din noul Testament 
12. Fericirile - trepte spre Împărăţia Cerurilor
13. Să fim prevăzători – Pilda celor zece fecioare 
14. Pilda neghinei
      evaluare

Unitatea de învăţare: istoria Bisericii Universale
15. Persecuţiile împotriva creştinilor
16. Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfîntul Dimitrie Izvorîtorul de Mir
17. Sfinţii Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi elena 
18. răspîndirea creştinismului după edictul de la Milan
      evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni de Liturgică
19. Cele şapte laude
20. Sfinţirea vieţii creştine şi a naturii înconjurătoare: Ierurgiile
21. respectul faţă de lumea creată – ecologie creştină 
22. Principalele materii folosite în cultul ortodox
23. Sfînta Liturghie – generalităţi
24. Pregătirea morală a credinciosului pentru participarea la viaţa cultică
      evaluare

Cuvinte-cheie: Sfînta treime: tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh, trei Ipostaze, 
Proniator, conservare, conlucrare, guvernare, desăvîrşire, har dumnezeiesc, 
virtuţi morale; virtuţi teologice, edictul de la Milan, libertatea creştinilor, 
sinod ecumenic, Dacia Pontică, te-Deum, anafură, lumînare, untdelemn, tă-
mîie, Sfînta Liturghie, Sfînta euharistie.
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CLaSa a vii-a
Competenţă specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Competenţe 
specifice

Conţinuturi  activităţi de învăţare 
şi evaluare

Definirea 1.1. 
învăţăturii de 
credinţă orto-
doxă din textele 
studiate;
reprezentarea 1.2. 
principalelor 
evenimente din 
Istoria bisericii 
Creştine pe 
baza textelor 
studiate;
Descrierea 1.3. 
semnificaţiei 
şi importanţei 
slujbelor bise-
riceşti pentru 
desăvîrşirea 
creştinilor;
Integrarea 1.4. 
corectă a 
termenilor reli-
gioşi specifici 
temelor studiate 
în diferite con-
texte de comu-
nicare.

Persoana şi lucrarea 
Duhului Sfînt;
Datoria faţă de Dumne-
zeu; 
Părinţii bisericeşti;
Formularea şi trăirea 
dreptei credinţe; Sinoa-
dele ecumenice;
Sinoadele ecumenice 
(continuare);
Sinoadele ecumenice 
(continuare);
Schisma de la 1054 
– dezbinarea dintre 
bisericile de Apus şi de 
răsărit;
Căderea Constantinopo-
lului sub turci – 1453;
Sfintele taine – lucrări 
ale bisericii;
Liturghia – viaţa în 
Hristos;
Proscomidia – momente 
şi semnificaţii;
Liturghia Catehumenilor 
– momente şi semnifi-
caţii;
Liturghia Credincioşilor – 
momente şi semnificaţii.

-  Studierea textelor 
biblice şi patristice de-
spre rolul harului divin 
în viaţa creştinului;
- exerciţiu de dialog 
despre rolul familiei;
- Discuţii, studiu de 
caz privind situaţiile 
problematice ce au 
apărut în sînul bisericii 
Creştine;
- exerciţii de orientare 
pe harta Imperiului 
bizantin;
- exerciţii de selec-
tare a noilor termeni 
religioşi din textele 
date;
- elaborarea unui mic 
dicţionar cu termeni 
specifici religioşi;
- utilizarea 
dicţionarelor teologice, 
a glosarelor, a listelor 
de termeni. 
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Competenţa specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.

2.1. elaborarea  
soluţiilor pentru 
diferite probleme 
ale tinerilor, în 
lumina învăţăturii 
creştine şi pe baza 
textelor studiate;

2.2. Analiza 
consecinţelor 
negative ale 
comportamentului 
imoral asupra 
vieţii personale 
şi a comunităţii 
reieşind din textele 
studiate;

2.3. Aplicarea normelor 
moralei creştine în 
diferite situaţii de 
viaţă.

raportul dintre har şi 
libertatea omului;
Domnul Iisus Hristos 
binecuvîntează familia: 
Nunta din Cana Galileii;

tinerii şi preocupările 
lor;

Muzica în viaţa tinerilor;

Mass-media în viaţa 
tinerilor.

- exerciţii de formare a 
convingerilor morale şi 
a atitudinilor; argumen-
tarea opţiunilor;
- Discuţii şi exerciţii 
despre cum trebuie să 
fie modul de viaţă al 
tinerilor de azi;
- elaborarea unor 
referate, eseuri, articole 
despre importanţa 
aplicării moralei 
creştine în contextul 
social complex  al lumii 
contemporane.
- exerciţii de delimitare 
a virtuţilor de vicii;
- exerciţii de stabilire 
a corespondenţelor 
dintre calităţile morale 
şi modelele de compor-
tament.

Competenţa specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.
3.1. Identificarea 

învăţăturilor 
morale care 
se desprind 
din pildele 
Mîntuitorului;

Scopul vieţii creştine;
Învierea lui Lazăr – rodul 
iubirii lui Hristos pentru 
prietenii săi;

- Sugestii pentru 
discuţii despre valoa-
rea omului şi scopul 
vieţii creştine;
- Formularea concluzi-
ilor, generalizărilor, 
extragerea 
învăţămintelor din 
pildele evanghelice;
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3.2. Manifestarea 
deprinderilor de 
analiză a faptelor 
proprii şi de 
selectare din 
textele studiate 
a informaţiilor 
benefice pentru 
viaţa creştină;

3.3. Identificarea 
modelelor de 
comportament 
creştin în 
exemplele din 
istoria bisericii 
Creştine.

Prietenie – simbol al co-
muniunii interumane;
Datoria faţă de sine;

Datoria faţă de aproape-
le;
Sfinţii trei ierarhi – mo-
dele ale iubirii faţă de 
semeni;

Constantin brîncoveanu, 
domn şi martir creştin.

- exerciţii de 
autocunoaştere;
- Participare la acţiuni 
de caritate în orfeli-
nate, spitale şi aziluri;
- Discuţii despre regu-
lile de convieţuire în 
societate;
- Lectura textelor de-
spre viaţa şi activitatea 
domnului Constantin 
brîncoveanu;
- elaborarea de por-
tofolii.

Conţinuturi recomandate pentru clasa a vii-a

Unitatea de învăţare: noţiuni din Catehism
1. Dumnezeu Sfinţitorul. Persoana şi lucrarea Duhului Sfînt
2. raportul dintre har şi libertatea omului
    evaluare

Unitatea de învăţare: ortodoxia şi problemele tinerilor
3. Scopul vieţii creştine
4. Mass-media în viaţa tinerilor
5. tinerii şi preocupările lor
6. Muzica în viaţa tinerilor
    evaluare

Unitatea de învăţare: noul Testament
7. Domnul Iisus Hristos binecuvîntează familia
8.. Datoria faţă de Dumnezeu 
9. Datoria faţă de sine
10. Datoria faţă de aproapele
      evaluare
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Unitatea de învăţare: istoria Bisericii Universale
11. Formularea şi trăirea dreptei credinţe. Sinoadele ecumenice
12. Sinodul al II-lea, al III-lea şi al Iv-lea ecumenic. Sinodul al II-lea ecu-

menic de la Constantinopol din 381
13. Sinodul al v-lea, al vI-lea şi al vII-lea ecumenic
14. Părinţii bisericeşti
15 Schisma de la 1054 – dezbinarea dintre bisericile de Apus şi răsărit
16. Căderea Constantinopolului – 1453
      evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni din Liturgică
17. Sfintele taine – lucrări ale bisericii
18. Liturghia – viaţa în Hristos. Proscomidia – momente şi semnificaţii
19. Liturghia Catehumenilor – momente şi semnificaţii
20. Liturghia Credincioşilor – momente şi semnificaţii
      evaluare

Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină
21. Prietenie şi solidaritate – simbol al comuniunii interumane 
22. Sfinţii trei ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni
23. Constantin brîncoveanu, domn şi martir creştin 
      evaluare

Cuvinte-cheie: har, harisme, darurile Duhului Sfînt, desăvîrşire, păcat, pa-
timă, idol, lecturi duhovniceşti, cultul divin, betania, Niceea, Calcedon, Con-
stantinopol, Schisma cea Mare.
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CLaSa a viii-a
Competenţa specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de învăţare 
şi evaluare

 Definirea învăţă-1.1. 
turii de credinţă 
ortodoxă din 
textele studiate;
Identificarea unor 1.2. 
învăţături morale 
desprinse din 
pildele Măntuito-
rului;
Descrierea 1.3. 
principalelor 
evenimente din 
istoria bisericii 
Creştine;
Argumentarea 1.4. 
importanţei 
sfinţeniei şi a 
respectului creşti-
nilor faţă de cele 
sfinte;
Integrarea corectă 1.5. 
a termenilor 
religioşi specifici 
temelor studiate 
în diferite contex-
te de comunicare.

Învăţătura despre Sfînta 
biserică;
Însuşirile bisericii;
Membrii bisericii;

vindecarea orbului din 
naştere; 

Părinţi Apostolici;
Scriitori bisericeşti din 
timpurile Sinoadelor ecu-
menice;
Părinţi asceţi;
Scriitori apărători ai sfinte-
lor icoane;
Scriitori care au încheiat 
perioada patristică;
Adorarea lui Dumnezeu;
Preacinstirea Maicii Dom-
nului;
Sărbători în cinstea Sfîn-
ţilor;
Sărbătorile Sfinţilor îngeri 
şi ale Sfintei Cruci;
temeiul cinstirii sfintelor 
icoane.

- Comunicarea de 
informaţii privind 
învăţătura despre 
biserică;
-  explicarea simboluri-
lor din pildele evan-
ghelice şi extragerea 
învăţămintelor;
 - Cercetarea  şi stu-
dierea vieţii şi operei 
scriitorilor bisericeşti;
 - Descrierea obiectelor 
sfinte din imaginile 
reprezentate;
 - Discutarea normelor 
de comportament reli-
gios-moral în biserică şi 
în timpul slujbelor;
 - recunoaşterea chipu-
rilor iconografice;
 - exerciţiu de dialog 
despre temeiul cinstirii 
sfintelor icoane;
 - utilizarea dicţiona-
relor, a glosarelor, a 
listelor de termeni; 
- elaborarea unui mic 
dicţionar cu termeni 
specifici religioşi.
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Competenţa specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. Aplicarea 

normelor moralei 
creştine în situaţii 
concrete de viaţă;

2.2. Analizarea 
consecinţelor 
negative ale 
viciilor asupra 
vieţii personale şi 
a comunităţii;

2.3. Manifestarea 
credinţei prin 
unele gesturi 
liturgice.

Morala creştină – genera-
lităţi; 
Conştiinţa;

răul şi patimile;
tipurile păcatelor;

virtutea ascultării;

rugăciunea – convorbire 
cu Dumnezeu;

evlavia faţă de cele sfînte;

- Discutarea în grup a  
normelor moral-reli-
gioase;
 - Studiu de caz;
 - exerciţii de formare 
a convingerilor morale 
şi a atitudinilor; argu-
mentarea opţiunilor;
 - exerciţii de definire a 
tipurilor de rugăciune;
- exerciţii de delimita-
re a virtuţilor de vicii;
- exerciţii de stabilire 
a corespondenţelor 
dintre calităţile morale 
şi modelele de com-
portament.

Competenţa specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.
3.1. Manifestarea 

valorilor şi a 
cunoştinţelor 
religioase în 
propriile atitudini 
şi comportamente;

3.2. Aplicarea 
învăţăturilor 
creştine cu privire 
la  relaţiile dintre 
semeni;

3.3. Integrarea în 
comportamentul 
propriu a  
învăţăturilor 
din pildele 
evanghelice.

respectarea poruncilor 
dumnezeieşti;

egalitatea şi înţelegerea 
dintre oameni;

Căsătoria şi viaţa fami-
lială;
Familia creştină azi;

Femeile mironosiţe;
Convorbirea Mîntuitorului 
cu femeia samarineancă.

- exerciţii de autoeva-
luare după poruncile 
divine;
 - Meditarea la faptele 
săvîrşite în raport cu 
poruncile dumneze-
ieşti;
- elaborarea de porto-
folii;
- Discuţii în grup în 
scopul selectării moda-
lităţilor de soluţionare 
paşnică a conflictelor 
apărute în clasă;
 - Studii de caz, comu-
nicări, în vederea alege-
rii relaţiilor corecte în 
familie şi mediul social.



130

Conţinuturi recomandate pentru clasa a viii-a

Unitatea de învăţare: noţiuni de Catehism
1. Învăţătura despre Sfînta biserică
2. Însuşirile bisericii
3. Membrii bisericii
    evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni de Morală creştină
4. Morala creştină – generalităţi 
5. răul şi patimile
6. Felurile păcatelor
7. rugăciunea – convorbire cu Dumnezeu
8. virtutea ascultării
9. ţinerea poruncilor dumnezeieşti
10. egalitatea şi înţelegerea între oameni 
11. Căsătoria şi viaţa familială
12. Familia creştină azi 
      evaluare

Unitatea de învăţare: Studiul noului Testament
13. Femeile mironosiţe
14. Convorbirea Mîntuitorului cu femeia samarineancă
15. vindecarea orbului din naştere
      evaluare

Unitatea de învăţare: părinţi şi Scriitori Bisericeşti
16. Părinţi Apostolici
17. Scriitori bisericeşti din timpurile Sinoadelor ecumenice
18. Părinţi asceţi
19. Scriitori apărători ai sfintelor icoane
20. Scriitori care au încheiat perioada patristică
      evaluare

Unitatea de învăţare: noţiuni de Liturgică
21. respectul faţă de cele sfinte
22. Adorarea lui Dumnezeu
23. Preacinstirea Maicii Domnului
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24. Sărbători în cinstea Sfinţilor
25. Sărbătorile Sfinţilor îngeri şi ale Sfintei Cruci
26. temeiul cinstirii sfintelor icoane
      evaluare

Cuvinte-cheie:  Însuşirile bisericii, adorare, venerare, cinstire, preacinsti-
re, talanţi, doxologie,  cortul sfînt, canoane, iconoclasm.

CLaSa a iX-a
Competenţa specifică: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-

sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii.

Subcompetenţe Conţinuturi  activităţi de învăţare 
şi evaluare

Definirea învăţă-1.1 
turii de credinţă 
ortodoxă din 
textele studiate;
Descrierea 1.2 
semnificaţiei şi 
importanţei sluj-
belor bisericeşti 
pentru desăvîrşi-
rea creştinilor;
utilizarea adec-1.3 
vată a limbajului 
din sfera valori-
lor religioase în 
diferite contexte 
de comunicare.

Dumnezeu Judecătorul;
timpul şi semnele Celei 
de-a Doua veniri a Dom-
nului Iisus Hristos;
A Doua venire a Domnu-
lui Iisus Hristos; Învierea 
morţilor;
Judecata de Apoi şi viaţa 
veşnică;

Ortodoxia – adevărata cu-
noaştere a lui Dumnezeu;
Legile dumnezeieşti – legi 
veşnice şi incontestabile;

Postul Naşterii Domnului;
Postul Mare;
Postul Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel;
Postul Adormirii Maicii 
Domnului. 

 - Lecturarea textelor 
evanghelice;
 - exerciţii de dialog pe 
tema nemuririi sufle-
tului şi a semnificaţiei 
slujbelor pentru cei 
adormiţi;
 - texte-suport  despre 
necesitatea cunoaşterii 
învăţăturilor de credinţă 
ortodoxă;
 - exerciţiu de dialog 
despre importanţa pos-
tului în viaţa creştinului;
 - rezolvarea unor fişe 
cu itemi de tip pereche, 
alegere duală;
- Întocmirea unui porto-
foliu pe teme religioase;
- elaborarea unui mic 
dicţionar cu termeni 
specifici religioşi.
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Competenţa specifică: 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea  
deprinderilor de comportament moral-religios.
2.1. realizarea de 

soluţii pentru 
diferitele 
probleme ale 
tinerilor în 
lumina învăţăturii 
creştine;

2.2. Integrarea în 
comportamentul 
propriu a 
învăţăturilor 
creştine desprinse 
din textele 
studiate;

2.3. Aplicarea 
regulilor de 
comportament 
moral-religios 
în prevenirea 
şi combaterea 
viciilor/ păcatelor.

Consumul de alcool;
Pericolul drogurilor;
Narcomania este o patimă;
Despre păcatul fumatului;

Minuni sfinte şi minuni 
false;
SIDA – între frica de păcat 
şi frica de moarte;

Cataclismele naturale – 
consecinţe ale păcatelor 
oamenilor.

 - Studiu de caz; 
 - exerciţiu de analiză 
şi stabilire a strategiilor 
de acţiune întemeiate 
pe regulile creştine;
 - Discutarea în colectiv 
a consecinţelor pe care 
le poate avea asupra 
oamenilor credinţa în 
superstiţii, magie, astro-
logie, numerologie;
 - Discutarea moda-
lităţilor de menţinere 
a unui comportament 
moral, de respectare 
a poruncilor creştine 
în viaţa personală  şi 
socială;
 - exerciţii de delimita-
re a virtuţilor de vicii;
 - exerciţii de stabilire 
a corespondenţelor 
dintre calităţile morale 
şi modelele de compor-
tament.

Competenţa specifică: 3. aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa 
personală şi a comunităţii.
3.1. Analiza conse-

cinţelor nega-
tive ale viciilor 
asupra vieţii 
personale şi a  
comunităţii.

tinerii şi viaţa intimă,
Castitatea împotriva 
desfrînării;
Familia creştină azi;

 - elaborarea unui eseu 
despre importanţa fami-
liei în viaţa omului;
- Lecturarea şi discu-
tarea textelor ce pun în 
evidenţă gravitatea 
păcatelor;
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3.2. Aplicarea  relaţii-
lor interumane în 
lumina învăţăturii 
creştine;

3.3.Perceperea 
importanţei 
valorilor creştine 
pentru omenire.

Familia creştină – bi-
necuvîntarea iubirii şi 
a copiilor;
rănile familiei;
tinerii în apărarea vieţii;
rolul creştinismului în 
dezvoltarea civilizaţiei 
europene;
Personalităţi creştine;
Mănăstirile  din Moldova.

  - Studierea 
informaţiei despre 
rolul creştinismului în 
dezvoltarea civilizaţiei 
europene;
- elaborarea de porto-
folii;
 - Lectura textelor de-
spre viaţa şi activitatea 
personalităţilor creştine;
- Pelerinaj la mănăstiri.

Conţinuturi recomandate pentru clasa a iX-a
                                     

Unitatea de învăţare: noţiuni de Catehism
1. Dumnezeu Judecătorul
2. timpul şi semnele Celei de-a Doua veniri a Domnului Iisus Hristos
3. A Doua venire a Domnului Iisus Hristos
4. Învierea morţilor
5. Judecata de Apoi şi viaţa veşnică
    evaluare

Unitatea de învăţare: ortodoxia şi problemele tinerilor
6. Consumul de alcool
7. Pericolul drogurilor
8. Narcomania este o patimă
9. Despre păcatul fumatului
10. Minuni sfinte şi minuni false
11. SIDA – între frica de păcat şi frica de moarte
12. Cataclismele naturale – consecinţe ale păcatelor oamenilor
      evaluare

Unitatea de învăţare: Familia creştină
13. tinerii şi viaţa intimă
14. Castitatea împotriva desfrînării
15. Familia creştină – binecuvîntarea iubirii şi a copiilor
16. rănile familiei 
17. tinerii în apărarea vieţii
      evaluare
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Unitatea de învăţare: istoria Bisericii Universale
18. Ortodoxia – adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu
19. Legile dumnezeieşti – legi veşnice şi incontestabile
20. rolul creştinismului în dezvoltarea civilizaţiei europene
21. Personalităţi creştine
22. Mănăstirile  din Moldova
      evaluare

Unitatea de învăţare: Liturgica
23. Postul Naşterii Domnului
24. Postul Mare
25. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi Postul Adormirii 
      Maicii Domnului
      evaluare

Cuvinte-cheie: viaţa viitoare, judecata particulară, judecata de Apoi, învi-
erea morţilor, ecumenism, erezii, castitate, eutanasie, droguri.

Specificul educaţiei religioase pe trepte 
de invăţămînt

Treapta primară. O dată introdusă în şcoală, educaţia religioasă va căpă-
ta noi semnificaţii, fiind realizată de personalul didactic în acest sens. Fără a 
abandona educaţia religioasă existentă în familie şi în biserică, subliniem fap-
tul că noul cadru de instruire şi educaţie va avea un impact mai puternic asupra 
personalităţii copilului. biserica va acţiona pe linia catehizării copilului, iar 
şcoala va realiza o educaţie sistematică în perspectiva raportării la transcen-
denţă, evitîndu-se orice încercare de impunere.

Copiii, la această etapă de dezvoltare, nu înţeleg fenomenele fără un scop 
bine definit, ei înţeleg minunat că este Dumnezeu ca principiu ultim de ex-
plicare. rolul profesorului este să le încline această orientate şi să le arate că 
Dumnezeu e totul, dar el ne-a lăsat liberi să alegem de sine stătător să păzim 
poruncile Lui.

educaţia creştină la această etapă se cere a fi complementară celorlalte di-
mensiuni ale educaţiei (intelectuală, morală, civică, estetică, tehnică) şi trebuie 
să realizeze un echilibru optim între  concret şi abstract şi să fie interesantă. Se 
vor folosi mai ales exemple vii din viaţa sfinţilor şi pilde evanghelice. Se va 
evita orice încercare de impunere forţată. La această vîrstă pericolul alunecării 
în confuzie este destul de mare. Profesorul va ţine cont de faptul că opiii sînt 
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în căutarea unei identităţi. Joacă roluri succesive căutîndu-se pe sine, fără a se 
regăsi întotdeauna. Personalitatea lor, alcătuită din împrumuturi care se adaugă 
la elementele permanente ale modului lor natural de a fi, continuă să fie neco-
ordonată, prost echilibrată şi instabilă.

Treapta gimnazială. Preadolescenţii comunică între ei, se organizează în 
grupuri, solidaritatea şi gradul de socializare crescînd în mod simţitor. Comu-
niunea de interese şi sentimente face ca responsabilitatea să se extindă şi să se 
amplifice. Copilul se încrede în semenii săi, se confesează. raportarea la Divi-
nitate îi dă prilejul să-şi rezolve unele probleme: o uşoară confuzie morală, o 
cădere existenţială etc. La această vîrstă, elevul este capabil să acceadă la sem-
nificaţiile şi valorile sacre atît pentru el, cît şi pentru alţii. Nu mai receptează 
prezenţa sa la o ceremonie religioasă ca pe o obligaţie, ci ca pe o necesitate, o 
trebuinţă. elevul devine mai responsabil faţă de raportul dintre el şi Divinitate. 
este o problemă a lui şi mai puţin a altora.

La pubertate, lucrurile se complică. Gîndirea la această vîrstă devine critică 
şi logică. Se manifestă o tendinţă de a întemeia şi a justifica raţional Dumne-
zeirea şi ceea ce ţine de ea. Profesorul de religie urmează să orienteze şi să 
valorifice capacităţile şi atitudinile caracteristice vîrstei.

Sugestii metodologice
Disciplina Religie presupune o racordare optimă a arsenalului metodologic 

la obiectivele şi conţinutul cursului, în scopul formării la elevi a competenţelor 
specifice şi valorizării subcompetenţelor la nivelul diferitelor activităţi (şcola-
re şi extraşcolare), accentuarea caracterului practic-aplicativ al disciplinei, care 
presupun: 

utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe abordări comple-- 
xe, pe parcursul individualizat şi diferenţiat;

alternanţa adecvată a celor trei forme de organizare a lecţiei (frontală/- 
colectivă, în echipe de cooperare, individuală), care să permită desfăşurarea 
optimă a activităţii de învăţare propriu-zisă; 

crearea unui spaţiu de învăţare în condiţii de siguranţă în cazul în care - 
fiecare elev se simte confortabil suficient pentru a oferi opinia sa, experienţe, 
sentimente şi reflecţii.

În predarea disciplinei Religie rămîn esenţiale exersarea lucrului în echipă, 
exerciţiile de luare a deciziilor, aplicarea tehnicilor interactive de învăţare, cum 
ar fi dezbaterile, cercetarea, grupurile de lucru, munca de proiect, dramatizarea, 
elevul fiind antrenat în elaborarea de modele de conduită, judecăţi de valoare şi 
manifestări atitudinale. un rol deosebit va reveni jocului creativ, exerciţiilor de 
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recunoaştere a caracteristicilor persoanei; elaborării de portofolii individuale, 
studiilor de caz, discuţiilor în grup, care vor fi adaptate la condiţiile de vîrstă 
şi de capacitate a clasei.

Sugestii de evaluare
Pedagogia axată pe competenţe orientează vectorul evaluării spre o evalu-

are continuă/ formativă: 
- prin motivarea elevului şi realizarea feedback-ului;
- prin stimularea la elevi a efortului de autoevaluare formativă (autoevaluarea 

formativă reprezintă procesul prin care elevul este pus să judece calitatea lucru-
lui său în raport cu obiectivele definite şi cu criteriile de apreciere propuse);

- prin formarea deprinderilor de evaluare reciprocă (evaluarea reciprocă 
constituie un proces de interacţiune evaluativă orientat spre emiterea unor ju-
decăţi de valoare în baza unor criterii prestabilite);

- prin evidenţierea succesului, realizînd astfel principiul centrării pe perso-
nalitatea celui evaluat (educat).

Evaluarea va urmări concordanţa dintre comportamentele vizibile, identifi-
cabile, concrete la care ajung elevii cu competenţele specifice şi subcompeten-
ţele propuse. Se va efectua atît evaluarea formativă, cît şi cea sumativă. Pentru 
realizarea evaluării, vor fi selectate tehnologiile de evaluare adecvate, care ar 
influenţa pozitiv ritmicitatea activităţii de învăţare şi educare, ar consolida şi 
sistematiza cunoştinţele.

evaluarea va avea ca obiective:
– verificarea realizării subcompetenţelor curriculare;
– realizarea recapitulării, sistematizării şi consolidării materiei propuse;
– ameliorarea rezultatelor învăţării.
Scopul final al evaluării nu este de a stabili din afară cît de „mare” este cre-

dinţa elevului, ci de a-l face pe acesta să se interogheze, să se aplece spre sine, 
spre credinţa sau necredinţa sa. Obiectivul prioritar al evaluării la disciplina 
religie constă în punerea elevilor în situaţia de autoevaluare.

În cadrul evaluării se va pune accent nu pe „realizările” elevilor, ci pe pro-
cesele formative şi autoformative care se activează.

În viaţa creştină, autoevaluarea are, în primul rînd, o valenţă spirituală. „Să 
se cerceteze însă omul pe sine” (Corinteni11:28) este o poruncă, un îndemn 
spre autoevaluare, atît în ceea ce priveşte viaţa religios-morală, cît şi în ceea ce 
priveşte cunoştinţele dobîndite.

evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca 
un mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o 
viziune globală asupra formării. 
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Metode de evaluare
i. Metode tradiţionale de evaluare

Metode de evaluare orală1. 
Metode de evaluare scrisă2. 
Metode de evaluare a activităţii practice3. 

ii. Metode moderne de evaluare
Autoevaluarea1. 
Observarea sistematică a activităţii elevilor în clasă2. 
eseul3. 
referatul4. 
Investigaţia5. 
Proiectul6. 
Portofoliul.7. 

Îmbinarea metodelor tradiţionale cu metodele moderne de evaluare contri-
buie la o mai bună evidenţiere a modului de atingere a competenţelor specifice 
şi subcompetenţelor propuse.
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1. noTă DE pREzEnTaRE 

preliminarii 
Prezentul curriculum constituie documentul normativ al disciplinei şcolare 

Religia pentru clasele I-IX. 
Studierea Religiei ca disciplină şcolară este generată de contextul social 

actual, în care biserica îşi manifestă preocuparea pentru aprofundarea conţi-
nutului moral-religios, ca şi pentru valorificarea valenţelor formativ-educative 
ale acestui domeniu. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010, disciplina 
Religia este inclusă în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar 
şi gimnazial, cu începere de la 1 septembrie 2010, şi va fi predată opţional, în 
baza cererii părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor. 

În primul an de implementare a disciplinei şcolare, elevii vor studia un curs 
introductiv care le va asigura un nivel suficient de cunoaştere a conceptelor 
şi categoriilor de bază, necesare pentru a urma în continuare cursul la nivelul 
clasei de studii. 

Prezentul curriculum a fost elaborat pentru cultul ortodox. 
Curriculumul este un instrument util atît pentru cadrele didactice care pre-

dau disciplina religia, cît şi pentru ceilalţi profesori, în perspectiva formării 
unei viziuni inter- şi transdisciplinare. 

Documentul include următoarele componente: 
- Notă de prezentare; 
- valori şi atitudini; 
- Competenţe specifice; 
- Subcompetenţe specifice, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi evaluare; 
- Sugestii metodologice; 
- Sugestiile de evaluare; 
- bibliografie recomandată. 
• Competenţele specifice disciplinei derivă din idealul educaţional, compe-

tenţele-cheie transversale şi competenţele transdisciplinare pentru treapta pri-
mară si gimnaziala de învăţămînt; au un grad înalt de generalitate şi se definesc 
ca finalităţi ale treptei primare şi gimnaziale de învăţămînt. 

• Subcompetenţele se deduc din competenţele specifice şi le particularizea-
ză prin racordare la conţinuturile delimitate pentru fiecare clasă, concretizînd 
comportamente cognitive, afective şi psihomotorii. 

• Conţinuturile – ca formă de reflectare a valorilor creştine – reprezintă 
unităţi de cunoaştere, resursă esenţială a învăţării, mijloace prin care se urmă-
reşte formarea competenţelor preconizate. Conţinuturile se selectează în con-
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cordanţă cu structura logică a disciplinei, învăţătura creştină cuprinsă în Sfînta 
Scriptură şi Sfînta tradiţie, învăţăturile Sfinţilor părinţi şi alte cărţi bisericeşti, 
în conformitate cu vîrsta şi potenţialul copilului, interesele şi nevoile lui indi-
viduale şi sociale. 

• Activităţile de învăţare/evaluare constituie exemple recomandate de situ-
aţii semnificative, prin care, în procesul parcurgerii conţinuturilor corespunză-
toare, se pot mobiliza subcompetenţele proiectate. 

Concepţia didactică a disciplinei/repere conceptuale 
Scopul disciplinei Religia este formarea personalităţii integre, cu o conşti-

inţă moral-spirituală autentică şi conştientizarea comuniunii cu Dumnezeu şi 
aproapele ca fiind sensul vieţii omului. 

educaţia religioasă este un complex de acţiuni prin care se urmăreşte, în 
chip metodic şi sistematic, creşterea moral-religioasă a individului, prin im-
plementarea, în viaţa şi activitatea lui, a valorilor moral-religioase în vederea 
dezvoltării armonioase a fiinţei şi a vieţii lui, pentru sine, pentru societate şi 
pentru biserică. 

Conţinutul acestui curriculum are caracter legic, deoarece exprimă rapor-
turile esenţiale şi generale între conştiinţa şi conduita morală adecvată; între 
componentele de conţinut; caracter obiectiv, deoarece se bazează pe valorile 
creştinismului promovate şi verificate de practica milenara; caracter algorit-
mic, deoarece se exprimă printr-un sistem de categorii, reguli, norme, valori 
etice şi spirituale ce se cer cunoscute şi respectate pentru orientarea eficientă în 
viaţa socială; caracter sistemic, deoarece fiecare element al conţinutului intră 
în concordanţă cu celelalte, alcătuind un ansamblu unitar, integrativ de cunoş-
tinţe, priceperi şi competenţe, ale căror componente se condiţionează reciproc; 
caracter teleologic, deoarece totul se însuşeşte cu un scop bine stabilit, asi-
gurînd o treaptă finală; caracter axiologic – are drept obiectiv major studiul 
valorilor autentice, a căror realitate nu poate fi pusă la îndoială, deoarece totul 
se însuşeşte cu un scop bine stabilit, asigurînd o treaptă finală. 

administrarea disciplinei: 
Pentru predarea cursului de Religie este prevăzută 1 oră/săptămînă în com-

ponenta planului de învăţămînt la decizia şcolii. 

Statutul 
disciplinei

aria 
curriculară

Treapta nr. de unităţi 
de conţinut

nr.
de ore pe an

Disciplină 
opţională

Ştiinţe socio-
umanistice

Primară 
Gimnazială

26
28

32
32
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2. vaLoRi  Şi  aTiTUDini 
Activitatea didactică la disciplina de studii se va desfăşura din perspectiva 

unui sistem de valori educaţionale în baza Curriculumului care are în vedere 
promovarea prin toate formele şi dimensiunile educaţiei a unui referenţial axi-
ologic ce include: 

•  valori crestine, care sunt definitorii pentru orice fiinţă umană, manifesta-
te prin credinţă, nădejde, dragoste, identitate, educaţie, familie, prieteni, 
preferinţe, toleranţă, etc. 

•  valori general-umane: viaţă, Adevăr, Sfinţenie, bine, Frumos, Iubire, 
răbdare,Chibzuinţă, voinţă, Demnitate, verticalitate, Curăţenie, Ierta-
re, Milostenie orientate spre desăvârşirea moral religioasă. 

Implementarea acestor valori va contribui la stabilirea unei coerenţe ne-
cesare între conţinutul educaţiei şi mediul socio-cultural; cunoaşterea/promo-
varea patrimoniului cultural al poporului; formarea şi dezvoltarea unor com-
portamente adecvate, de integrare şi adaptare socială; formarea şi dezvoltarea 
unei atitudini pozitive, autonome care să armonizeze relaţia cu sine şi ceilalţi, 
cu mediul înconjurător. 

Competenţele specifice şi subcompetenţele care trebuie formate prin pro-
cesul de predare-invăţare a disciplinei Religia au la bază şi promovează urmă-
toarele valori şi atitudini: 

- Cunoaşterea valorilor religioase biblice care sînt recomandate să stea la 
baza vieţii şi faptelor oamenilor; 

- Înţelegerea rolului Credinţei Creştin-Ortodoxe în dobândirea şi creşterea 
virtuţilor creştine: nădejdea, credinţa, dragostea, şi a virtuţilor morale: bunătatea, 
dreptatea, hărnicia, chibzuinţa, modestia, curăţenia, răbdarea, pocăinţa, iertarea; 

- Cunoaşterea istoriei bisericii creştine universale şi a bisericii Ortodoxe, 
în special a tezaurului naţional-cultural; 

- Conştientizarea apartenenţei la biserica strămoşească Ortodoxă, care în-
seamnă dreapta slăvire a lui Dumnezeu; 

- Înţelegerea şi explicarea adevărurilor de credinţă şi a cultului bisericesc; 
- Cultivarea simţului datoriei şi al responsabilităţii faţă de darurile Divine 

(vocaţii, virtuţi) şi scopul existenţial;
- Manifestarea respectului şi ajutorului reciproc oferit aproapelui în raport 

cu stările şi necesităţile vitale ale semenilor (prin analogie cu cele proprii); 
- Dobândirea motivelor temeinice pentru menţinerea credinţei, nădejdii şi dra-

gostei în Dumnezeu - forţe motrice în cultivarea şi creşterea virtuţilor morale şi pen-
tru respingerea şi combaterea viciilor, imoralităţii şi dezastrului social şi natural; 

- Manifestarea fermităţii pentru credinţa strămoşească şi a toleranţei faţă de 
cei de alte convingeri. 
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3. CoMpETEnţE SpECiFiCE 
Prin realizarea curriculumului la cursul introductiv de Religie se va urmări 

formarea următoarelor competenţe specifice: 

1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a noţiunilor din sfera valorilor reli-
gioase pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. 

2. aplicarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de compor-
tament moral-religios. 

3. Manifestarea iubirii faţă de aproapele. 

Subcompetenţe, unităţi de conţinut, activităţi de învăţare şi evaluare 

CLaSELE i-iv
Subcompetenţe Conţinuturi activităţi de învăţare şi 

evaluare
1.1. Înţelegerea şi 

utilizarea corectă a 
termenilor religioşi 
învăţaţi. 

1.2. elaborarea de texte 
scurte cu conţinut 
moral-religios, oral 
şi scris. 

1.3. Manifestarea 
interesului pentru 
lectura unor texte 
cu subiect religios.

2.1. recunoaşterea 
principalelor 
calităţi ale unui 
bun creştin.

2.2. recunoaşterea 
regulilor de 
comportament 
moral-religios în 
baza personajelor 
biblice. 

Cu Dumnezeu la 
început de cale 
Dumnezeu si 
descoperirea divină 
Sf. Scriptură - Cuvântul 
lui Dumnezeu adresat 
oamenilor 
Dumnezeu creează 
lumea 
Dumnezeu - Izvorul 
bunătăţii 
Naşterea Domnului 
botezul Domnului. 
Agheasma 
Iisus Hristos iubeşte 
copiii 
Patimile Domnului 
Hristos a Înviat 
Comunicarea cu 
Dumnezeu prin 
rugăciune 
rugăciunea particulară 
şi de obşte 

- exerciţii de observare 
dirijată; 
- lectura şi analiza imag-
inilor; 
- conversaţie didactică; 
- soluţionare de situaţii-
problemă; 
- exerciţii de 
recunoaştere a caracteris-
ticilor persoanei, person-
ajului literar sau biblic; 
- analiza experienţelor 
proprii în relaţiile cu 
semenii, în familie, în 
societate; 
- exerciţii de 
autocunoaştere şi auto-
evaluare; 
- elaborarea unui 
text de autoanaliză 
cu oportunităţi de 
îmbunătăţire a calităţilor 
şi faptelor personale; 
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2.3. Înţelegerea 
semnificaţiei iubirii 
aproapelui din 
punct de vedere 
creştin.

2.4. respectarea 
datoriilor unui 
creştin faţă de 
Dumnezei şi faţă de 
semeni.

2.5. Identificarea 
Domnului 
Iisus Hristos ca 
Dumnezeu adevărat 
şi Om adevărat. 

2.6. elaborarea unor 
norme personale de 
urmat pentru a-şi 
însuşi unele virtuţi 
ale sfinţilor. 

2.7. Aplicarea regulilor 
de comportament 
moral-religios în 
familie, în clasă, în 
societate.

3.1. Înţelegerea iubirii 
creştine pentru toţi 
colegii, indiferent 
de credinţa lor.

3.2. Manifestarea 
modalităţilor 
concrete de 
ajutorare a 
aproapelui.

rugăciunea tatăl 
nostru 
Cinstirea Maicii 
Domnului 
Îngerii lui Dumnezeu 
care ne ocrotesc Sfinţii 
Sf. biserică - lăcaşul 
lui Dumnezeu excursie 
la biserică. Slujbele 
bisericii Omul - cea 
mai minunata creaţie a 
lui Dumnezeu 
Iubirea. Dumnezeu 
este iubire Sufletul – 
comoara cea mai de 
preţ Părintele Ceresc 
ne priveşte neîncetat 
virtuţile şi creşterea 
în virtuţi Păcatul şi 
consecinţele lui 
Postul mare-călătorie 
spre Paşti 
Iubeşte-ti aproapele ca 
pe tine însuţi 
Să iubim si să ascultăm 
părinţii bucuria 
întâlnirii în noul 
colectiv pe Calea 
cunoaşterii 
Colindul şi tradiţiile 
la Naşterea Domnului 
botezul Domnului. 
Agheasma 
Cum sărbătoresc 
creştinii Paştile 
Sfintele taine 
Ce sînt icoanele? 
Locurile noastre sfinte. 
Obiceiuri creştineşti. 
(excursie)

- memorarea textelor 
scurte în proză şi în 
versuri; 
- descrieri verbale sau 
plastice a elementelor 
specifice pentru locaşul 
de cult; 
- explicarea semnificaţiei 
unor chipuri iconogra-
fice, a simbolurilor 
creştine; 
- brainstorming cu priv-
ire la norme de conduită; 
- jocul didactic şi de rol; 
- dramatizarea; 
- studiu de caz; 
- portofolii individuale; 
- realizarea proiectelor, 
activităţilor cu prilejul 
sărbătorilor creştine; 
- lecţii excursii; 
- proiecte, activităţi de 
caritate şi de interes co-
munitar.
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CLaSELE v-iX

Subcompetenţe Conţinuturi activităţi de învăţare 
şi evaluare

1.1. utilizarea corectă a 
termenilor religioşi 
învăţati în diferite 
contexte.

1.2. elaborarea de 
texte scurte cu 
semnificaţie moral-
religioasă, oral şi 
scris. 

1.3. Identificarea ideilor 
principale dintr-un 
text religios, re-
dactînd un rezumat 
în baza planului de 
idei.

2.1. recunoaşterea 
importanţei mod-
elelor spirituale din 
Sfînta Scriptură 
şi Istoria bisericii 
Creştine în for-
marea caracterului 
moral-religios. 

2.2. Conştientizarea 
valorii martiriului 
pentru întărirea bi-
sericii creştine.

2.3. Identificarea 
necesităţii 
respectării datoriilor 
creştine în familie, 
biserică, şcoală, so-
cietate. 

Sa ne cunoaştem 
credinţa. Semnul Sfintei 
Cruci 
Dumnezeu se descoperă 
omului 
Sfînta Scriptura si 
Sfînta tradiţie 
Insusirile lui Dumnezeu 
Sfinta treime 
Crearea lumii. Lumea 
vazuta si cea nevăzută 
Naşterea Domului Iisus 
Hristos 
Fapte si minuni savirsite 
de Iisus Hristos 
Patimile şi moartea 
Domnului 
Învierea Domnului Iisus 
Hristos 
Pogorîrea Duhului 
Sfînt. Înfiinţarea 
bisericii creştine 
Simbolul Credinţei 
Preacinstirea Maicii 
Domnului 
Sfinţii şi sfinţiţii lui 
Dumnezeu 
Slujbele bisericii. 
biserică 
Sfintele taine 
Ierurgiile 
Sa ne cunoaştem 
credinţa 

- exerciţii de observare 
dirijată; 
- lectura şi analiza 
imaginilor; 
- conversaţie didactică; 
- dispute, studii de caz 
asupra unor situaţii 
de problemă din viaţa 
cotidiană; 
- comentarea imaginilor 
şi a textelor literare cu 
conţinut moral-spiritual, 
şi elaborarea unor 
judecăţi de valoare; 
- analiza caracteristicilor 
persoanei, personajului 
literar sau biblic; 
- analiza şi aprecierea 
experi-enţelor proprii în 
relaţiile cu semenii, în 
familie, în societate; 
- elaborarea unui 
text de autoanaliză 
cu oportunităţi de 
îmbunătăţire a calităţilor 
şi faptelor personale; 
- memorarea textelor 
scurte în proză şi în 
versuri; 
- recunoaşterea şi 
analiza elementelor 
specifice pentru locaşul 
de cult şi obiectele de 
cult; 
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2.3. Identificarea 
necesităţii 
respectării datoriilor 
creştine în familie, 
biserică, şcoală, so-
cietate. 

2.4. Conştientizarea 
importanţei 
conlucrării omului 
cu Dumnezeu în ve-
derea mîntuirii. 

2.5. Integrarea în com-
portamentul propriu 
a învăţăturilor 
desprinse din mor-
ala creştină şi viaţa 
sfinţilor. 

2.6. Aplicarea regulilor 
de comportament 
moral-religios 
în prevenirea şi 
combaterea vici-
ilor/păcatelor. 
2.7. explicarea 
semnificaţiei şi 
manifestarea prin 
fapte a iubirii 
aproapelui din 
punct de vedere 
creştin.

3.1. Manifestarea de-
prinderilor filan-
tropice creştine. 
3.2. recunoaşterea 
relaţiilor interu-
mane în lumina 
învăţăturii creştine.

Crearea lumii. Lumea 
vazuta si cea nevăzută 
Primii oameni si 
căderea in păcat 
esenţa învăţăturii 
creştine 
trăirea după voia lui 
Dumnezeu. 
Cele zece porunci 
Predica de pe munte 
Postul si roadele lui 
Parabolele lui Iisus 
Comunicarea cu 
Dumnezeu prin 
rugăciune 
Îndrumările Domnului 
si Înălţarea 
trăirea după voia lui 
Dumnezeu 
Sărbătorile creşine de 
iarnă 
Sărbătorirea Sfintelor 
Paşti de către creştini 
Sfintele icoane 
Sărbătorile creştine

- explicarea 
semnificaţiei unor 
chipuri iconografice, a 
simbolurilor creştine; 
- elaborarea referatelor, 
comunicărilor cu 
tematica studiată; 
- dezbateri cu tematica 
de soluţionare a 
conflictelor, de reguli de 
comportament, de luare 
de atitudini în diverse 
situaţii etc.; 
- brainstorming cu 
privire la norme de 
conduită; 
- jocul didactic şi de rol; 
- dramatizarea; 
- studiu de caz; 
- portofolii individuale; 
- realizarea proiectelor, 
activităţilor cu prilejul 
sărbătorilor creştine; 
- lecţii excursii; 
- proiecte, activităţi de 
caritate şi de interes 
comunitar.



147

4. SUGESTii METoDoLoGiCE 
Disciplina Religie presupune o racordare optimă a arsenalului metodolo-

gic la obiectivele şi conţinutul cursului în scopul formării la elevi a compe-
tenţelor specifice şi valorizarea subcompetenţelor la nivelul diferitelor acti-
vităţi (şcolare şi extraşcolare), accentuarea caracterului practic-aplicativ al 
disciplinei, care presupun: 

- utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe abordări com-
plexe, pe parcursul individualizat şi diferenţiat; 

- alternanţa adecvată a celor 3 forme de organizare a lecţiei (frontală/
colectivă, în echipe de cooperare, individuală) care să permită desfă-
şurarea optimală a activităţii de învăţare propriu-zisă; 

- crearea unui spaţiu de învăţare în condiţii de siguranţă în cazul în care 
fiecare elev se simte confortabil suficient pentru a oferi opinia sa, 
experienţe, sentimente şi reflecţii. 

Luînd în considerare specificul cursului introductiv, de rînd cu prezenta-
rea unui volum de cunoştinţe, rămîne esenţială exersarea lucrului în echipă, 
exerciţiilor de luare a deciziilor, aplicarea tehnicilor interactive de învăţare, 
cum ar fi dezbateri, cercetare, grupuri de lucru, munca de proiect, dramati-
zare, elevul fiind antrenat în elaborarea de modele de conduită, judecăţi de 
valoare şi manifestări atitudinale. un rol deosebit va reveni jocului creativ, 
exerciţiilor de recunoaştere a caracteristicilor persoanei; elaborării de porto-
folii individuale, studiilor de caz, discuţiilor în grup, care vor fi adaptate la 
condiţiile de vîrstă şi de capacitate a clasei. 

SUGESTii  DE  EvaLUaRE 
Formarea atitudinilor şi însuşirea valorilor moral-religioase este un de-

mers complicat şi de durată. Aspectul problematic este dat de specificul achi-
ziţiilor afective, ce nu permit detalieri în unităţi decompozabile. În general, 
o activitate afectivă nu se poate defini printr-un corelat observabil, ca în 
cazul unei activităţi cognitive, ci prin efectul ei indirect. Aceasta presupune 
circumscrierea şi desfăşurarea unor conţinuturi informative şi formative în 
acord cu situaţia de învăţare, folosirea inspirată a unor metode şi tehnici de 
evaluare. 

evaluarea se va face în funcţie de subcompetenţele formulate pentru fie-
care treaptă de învăţământ. rezultatele evaluării nu se transpun în note şi nu 
se înregistrează în catalogul clasei. 

În procesul evaluării vor fi utilizate următoarele metode şi tehnici de eva-
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luare: probele scrise şi orale, testele, observările, comentariile, descrierile, 
caracteristicile, portretele-tip, portofoliu, lista cu comportamente etc. Pentru 
evaluarea formativă la fiecare lecţie se vor utiliza metodele şi procedeele 
sugerate în rubrica Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate). 
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введение

Настоящий куррикулум является нормативным документом школьной 
факультативной дисциплины Религия Православие для I- IX классов.

Необходимость изучения Религии в качестве школьной дисциплины 
обусловлена нынешним социальным положением, при котором Церковь 
заинтересована в углублении духовно-нравственного содержания, так 
же и в связи с использованием формативно-образовательной вариатив-
ности в данной области.

b соответствии с Постановлением Правтельства № 596 от 2 июля 
2010 года , начиная с 1 сентября 2010 года, дисциплина Религия вклю-
чена в школьное расписание начальных и гимназических учебных за-
ведений, и будет преподаваться факультативно на основании заявлений 
родителей или законных опекунов учащихся.

Куррикулум предназначен для преподавателей дисциплины Религия, 
авторов учебников и дидактических кадров, должностных лиц, родите-
лей, а также, преподавателей других дисциплин с перспективой форми-
рования межпредметного взаимодействия.

Куррикулум дисциплины Религия Православие для I- IX классов 
предполагает следующие функции:

- представляет собой нормативный акт процесса преподавания-
обучения-оценивания по дисциплине Религия в контексте педагогики, 
направленной на компетенции;

- предлагает ориентиры дидактического проектирования и осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине Религия;

- является основой разработки стратегии по оцениванию дисципли-
ны Религия;

- ориентирует образовательный процесс на формирование компетен-
ций учащихся;

- обеспечивает основу для разработки школьных учебников, методо-
логических гидов, тестов оценки.

Дисциплина Религия посредством знаний, отношений и продвигае-
мых ценностей содействует формированию межличностных, граждан-
ских и моральных компетенций:

- знания: понятия, касающиеся христианского поведения и отно-
шения к близким и обществу, евангельские модели в поведении и в 
жизни;

- навыки: осознание и поддержка собственной религиозной иден-
тичности;
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- отношения: уважение человеческого достоинства, участие в жиз-
ни общества.

 документ включает следующие разделы:
- Введение;
- Дидактическая концепция дисциплины;
- Специфические компетенции дисциплины Религия;
- Субкомпетенции, единицы содержания, деятельность по обучению 

и оценке по классам;
- Специфика религиозного образования на различных ступенях обу-

чения ;
- Методологические предложения;
- Предложения по оценке;
- Методы оценки;
- Рекомендуемая литература.

 дидактическая концепция дисциплины
Религия Православие является школьной дисциплиной, которая 

основывается на Божественном Откровении и ведет к познанию Бога.
Учитывая факт релегиозного воспитания, осуществляемого в семье 

и Храме, предполагается, что школьная форма православного воспита-
ния и обучения усилит воздействие на личность ребенка, осуществляя 
систематическое обучение в перспективе достижения трансцендентной 
цели, избегая любого применения силы.

Христианское воспитание будет дополнено другими формами вос-
питания (интелектуального, нравственного, гражданского, эстетическо-
го, технического).

Целью дисциплины является формирование цельной личности, 
обладающей подлинным духовно-нравственным сознанием, иденти-
фицирующей себя с Православием и осознающей имманентную при-
частность к Богу и ближнему, что является смыслом человеческой 
жизни.

- специфические компетенции дисциплины исходят из воспита-
тельной идеи, горизонтальных ключевых компетенций и межпредмет-
ных компетенций для начальной и гимназической ступени образования, 
обладают высокой степенью обобщения и определяют окончание на-
чальной и гимназической ступеней образования.

- субкомпетенции исходят из специфических компетенций, выде-
ляются посредством связи с содержанием, определенным для каждого 
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класса, конкретизируя познавательное, аффективное и психомоторное 
поведение.

- содержание как форма отражения христианских ценностей пред-
ставляет собой единицу знания, существенного ресурса обучения, сред-
ства, с помощью которых преследуется формирование намеченных компе-
тенций. Содержания отбираются в соответствии с логической структурой 
дисциплины, христианским учением Священного Писания и Священного 
Предания, учением Святых Отцов с учетом возраста и потенциала ребен-
ка, его индивидуальных и социальных интересов и потребностей.

- деятельность по обучению/оцениванию содержит примеры, реко-
мендуемые определенными ситуациями, посредством которых в процес-
се ознакомления с содержанием можно активизировать проектируемые 
компетенции.

Деятельность, реализуемая на уроках по Религии, может быть допол-
нена учебной деятельностью в школе, внешкольной деятельностью, ра-
ботой с родителями учащихся и в партнерстве с семьей и обществом.

Ценности и отношения
Религиозное воспитание – это комплекс действий, посредством кото-

рых методическим и систематическим образом предполагается достиг-
нуть нравственно-религиозного роста индивидуума, внедряя в его жизнь 
и деятельность морально-религиозные ценности с целью гармонического 
развития его сущности и жизни – для себя, для общества и для Церкви.

Специфические компетенции и субкомпетенции, которые необходимо 
сформировать в процессе преподавния-обучения дисциплины Религия, 
основываются на следующих отношениях и ценностях:

- Основополагающих ценностях для любого человека, проявляющих-
ся путем веры, надежды, любви, идентичности, семьи, воспитания, дру-
зей, предпочтений, взаимоотношений с ближними.

- Отношения к Жизни, Правде, Святости, Положительному, Прекрас-
ному, Любви, Терпению, Рассудительности, Воле, Достоинству, Верти-
кальности, Чистоте, Прощению, Милосердию, ориентированным на 
нравственно-религиозное совершенствование.

Внедрение этих ценностей и отношений будет содействовать уста-
новлению согласованности между содержанием образования и социо-
культурной средой; знанию/продвижению культурных ценностей народа; 
формированию и развитию адекватного поведения, социальному инте-
грированию и адаптации; формированию и развитию позитивного само-
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стоятельного отношения, гармонизирующего отношения с самим собой, 
другими и с окружающей средой.

Специфические компетенции и субкомпетенции, которые необходи-
мо сформировать в процессе преподавания-обучения дисциплины Ре-
лигия, основываются на:

- Познании религиозных Евангельских ценностей, которые рекомен-
дуется брать за основу жизни и поступков людей;

- Понимании роли Православной христианской веры в усвоении и 
развитии христианских добродетелей: надежды, веры, любви, а также 
и нравственных качеств: доброты, справедливости, трудолюбия, рас-
судительности, скромности, чистоплотности, терпеливости, покаяния, 
прощения;

- Знании истории Православной церкви, особенно национально-
культурной сокровищницы;

- Осознании принадлежности к Православной церкви предков, что 
означает преемственное прославление Господа Бога;

- Понимании и разъяснении истинности Православной веры и Церкви;
- Воспитании чувства долга, ответственности и благоговения перед 

Божественными дарованиями (призвание, добродетель) и цели суще-
ствования;

- Проявлении уважения и взаимной помощи, оказаываемой ближне-
му в зависимости от его состояния и жизненных потребностей ( анало-
гично собственным потребностям);

- Усвоении основных мотиваций для сохранения себя в православной 
вере, утверждении в надежде и любви к Господу Богу, что является дви-
жущей силой в воспитании и развитии нравственных добродетелей,

- Отторжением от себя пороков, безнравственности, социального и 
природного разрушениея и борьбы с ними.

Вышеизложенные ценности на структурном уровне отражены в 
документах куррикулума и направлены на обеспечение необходимых 
условий для достижения христианского идеала жизни путем развития 
душевных качеств: рациональности, воли и чувственности – всего того, 
что обеспечивает единый и цельный характер для христианского вос-
питания.

Информационная ценность религиозного воспитания нацелена на 
передачу знаний, содержащихся в учениях Священного Писания, Свя-
щенного Предания и учения Святых отцов, которые христиане смогут 
усвоить и использовать в дальнейшем при принятии решений для себя 
и в интересах ближнего. Информация, передаваемая преподавателем, 
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должна быть переработана адекватно возрастным особенностям уча-
щихся.

Формативная ценность религиозного воспитания направлена на раз-
витие душевных качеств: рациональности, воли, чувственности, а также 
религиозной предрасположенности, воспринимаемой как божественный 
дар, с целью приближения к Господу Богу и применения в жизни усво-
енных знаний.

Использование с педагогической точки зрения углубленных структур, 
которые затрагивает в человеческой душе православие как жизнь и уче-
ние, позволяет открыть новые перспективы познания и формирования че-
ловеческой личности. Также известна важнейшая роль, которую христи-
анская религия отводит самопознанию как основному этапу в духовном 
становлении человека, идущему по пути познания и сопричастности в 
любви к Господу Богу.

руководство в преподавании дисциплины
Для преподавния курса Религия предусмотрен 1 час в неделю в общем 

учебном плане по решению учебного учреждения.

статус 
дисциплины

сфера 
куррикулума

класс количество 
единиц 

содержания

количество 
часов в год

Факультативная 
дисциплина

Социально-
гуманитарные 
науки

I 
II
III
 Iv
V
vI
vII
vIII
IX

23
24
24
25
23
23
23
26
25

32 часа
32 часа 
32 часа
32 часа
32 часа
32 часа
32 часа
32 часа
32 часа

специфические компетенции дисциплины религия

1.познание и любовь к Господу богу и его Церкви на основе свя-
щенного писания и священного предания.

2. Формирование христианских добродетелей и укрепление 
нравственно-религиозного поведения.

3. применение учения о вере в личной и общественной жизни.
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субкомпетенции, единицы содержания, деятельность 
по обучению и оцениванию в классе

 i-ый класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу богу 

и его Церкви на основе священного писания и священных традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1.Ознакомление с 
православным 
учением о бытии 
Бога;

1.2. Ознакомление 
с важнейшими 
моментами земной 
жизни и учения 
Господа Иисуса 
Христа. 

1.3.Усвоение навыков 
правильного 
применения 
религиозных 
терминов по 
изученным темам.

Первый урок религии. 
Я – православный 
христианин.
Бог – Небесный Отец для 
всех. Создание человека 
Бог- это любовь.
Бог творит ангелов.
Церковь – Дом Божий.
 О Святом Кресте.
Рождество Господа – 
радостное событие для 
всех христиан.
 Вербное Воскресение 
– Вход Господень в 
Иерусалим
Воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа
Иисус вознесся на небо, 
но не покинул нас. 

- Беседа на тему о 
бытии Бога и Его 
заботе о Своем 
творении;
- Упражнения 
по узнаванию в 
изобразительных 
образах важнейших 
моментов земной 
жизни Господа 
нашего Иисуса 
Христа;
-Участие в 
подготовке и 
праздновании 
христианских 
праздников;
-Запоминание 
некоторых молитв.

 специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1.Определение и 

усвоение понятий 
“добрые дела” и 
“главные качества 
христианина” ;

Будем любить и 
слушаться родителей.
Будем любить 
друг друга: Святая 
Параскева.

- Упражнения 
по описанию 
образа настоящего 
христианина;
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2.2. Ознакомление 
с характерными 
типами 
христианского 
поведения на 
примере житий 
святых;

2.3.Усвоение опыта 
проявления веры 
через участие в 
православном 
богослужении. 

Как научиться 
быть милостивым: 
Святитель Николай.

Плод молитвы 
родителей: Рождество 
Божией Матер.
Плохие поступки – 
это нарушение воли 
Божией.
Божия Матерь – 
покровительница детей.

Христос Спаситель 
благословляет детей.

-Беседа о правилах 
христианского 
поведения в семье 
и школе;

-Участие в 
некоторых 
праздничных 
службах;

специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1. Усвоение опыта 

христианского от-
ношения к окру-
жающему миру;

3.2.Формирование 
установки на 
соблюдение 
правил заботы о 
душе и теле;

3.3.Усвоение чувства 
благоговения к 
православным 
святыням и 
святым местам.

Будем любить и беречь 
природу.

Забота о здоровье души 
и тела: Великий пост.
Каким должен быть 
маленький христианин.

Как дети празднуют 
Святую Пасху.
Три волхва и их дары.
Святой Стелиан и дети.

-Участие в 
высадке деревьев, 
растений, 
подкормке птиц в 
зимнее время;
- Упражнения по 
усвоению методов, 
помогающих нам 
достигать чистоты 
души и тела;
-Участие в 
подготовке к 
празднику Святой 
Пасхи: покраске 
яиц и других 
благочестивых 
христианских 
обычаях. 
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содержание тем, рекомендованное для i класса

предмет изучения: о христианской вере
Первый урок религии. Я – православный христианин.1. 
О Святом Кресте.2. 
Бог – Небесный Отец для всех. Создание человека.3. 
Бог творит ангелов.4. 
Церковь – Дом Божий.5. 

   Оценка знаний 
 предмет изучения: будем делать добрые дела

Бог- это любовь.6. 
Будем любить и слушаться родителей.7. 
Будем любить друг друга: Святая Параскева.8. 
Будем любить и беречь природу.9. 
Как научиться быть милостивым: Святитель Николай.10. 
Каким должен быть маленький христианин.11. 
Плохие поступки – это нарушение воли Божией.12. 

  Оценка знаний 
предмет изучения: иисус Христос: бог и Человек

Плод молитвы родителей: Рождество Божией Матери.13. 
 Божия Матерь – покровительница детей.14. 
Рождество Господа – радостное событие для всех христиан.15. 
Три волхва и их дары.16. 
Христос Спаситель благословляет детей.17. 
Святой Стелиан и дети.18. 

  Оценка знаний
предмет для изучения: Жертва любви

Забота о здоровье души и тела: Великий пост.19. 
Вербное Воскресение – Вход Господень в Иерусалим.20. 
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.21. 
Как дети празднуют Святую Пасху.22. 
Иисус вознесся на небо, но не покинул нас.23. 

  Оценка знаний 

ключевые слова: Бог-Творец , Небесный Отец, Аминь, Аллилуиа, Цер-
ковь, душа, тело, Святой Крест, милостыня, ангел-хранитель, Дева Мария, 
Вифлеем, волхвы, Великий Пост, Вербное Воскресение, Распятие, Голгофа, 
Иерусалим, Святая Пасха, Воскресение Господа, Вознесение Господа.
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ii–ой класс

специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу богу 
и его Церкви на основе священного писания и священных традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность по обу-
чению и оцениванию

 1.1.Усвоение 
основ право-
славного 
вероучения 
по изучае-
мым текстам, 
согласно 
Священному 
Писанию.

1.2.Воспроизве-
дение важней-
ших моментов 
земной жизни 
Господа Иису-
са Христа. 

1.3.Закрепление 
навыков 
правильного 
применения 
религиозных 
терминов из 
изученных 
тем.

Библия – это Слово Божие, 
обращенное к людям.
Бог – Творец мира.
Человек – венец творения 
Божия. Адам и Ева.
Заповедь послушания в 
Раю.
Жизнь Божией Матери в 
Храме.
Благовещение.
Рождество Господа.
Бог заботится о Своем 
Сыне: Бегство в 
Египет.
Детство Господа: Иисус в 
Храме в 12 лет.
Святой Иоанн Креститель.
Крещение Господа: 
освящение вод.
Страдания и Распятие 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Победа жизни над смертью: 
Воскресение 
Господа.
 День Святой Троицы.

- Совместная беседа о 
значении Священного 
Писания;
- Упражнения 
по узнаванию в 
изобразительных 
образах важнейших 
моментов земной 
жизни Господа 
нашего Иисуса 
Христа;
-Участие в 
подготовке и 
праздновании 
христианских 
праздников;
- Совместная беседа 
на тему бытия Бога 
и необходимости 
общаться с Ним через 
молитву;
- Организация 
школьных вечеров 
и представлений, 
посвященных 
великим 
христианским 
праздникам. 
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.

2.1. Определение 
и усвоение 
понятий 
“главные 
качества 
православного 
христианина” 
на библейских 
примерах;

2.2.Усвоение 
некоторых 
христианских 
обязанностей 
по отношению 
к ближним;

2.3. Усвоение 
опыта 
проявления 
личной 
веры через 
участие в 
православном 
богослужении. 

Что такое милостыня. 
Евангельское чудо 
умножения хлебов и
 рыбы. Щедрый ребенок.
Настоящие друзья – 
Исцеление 
Расслабленного.
Признательность и 
благодарность.
 Исцеление 10 
прокаженных.

- Диалог о правилах 
христианского 
поведения в семье и 
школе;
- Участие учеников 
в делах милосердия 
по оказанию 
помощи сиротам;
- Упражнения 
по составлению 
кратких сообщений 
с новыми 
изученными 
терминами. 

специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1.Освоение 

опыта 
применения 
нравственных 
правил в своей 
личной жизни;

 Молитва «Отче наш».

Поведение маленького 
христианина в Храме.
Христианская семья – 
малая Церковь.

 Упражнения 	
по усвоению 
методов, 
помогающих 
нам достигать 
чистоты и 
освящения души 
и тела;
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3.2. Закрепление 
навыков 
соблюдения 
правил заботы 
о душе и теле;

3.3. Усвоение 
чувства 
благоговения к 
православным 
святыням 
и святым 
местам.

Подготовка маленького 
христианина к Празднику 
Святой Пасхи.
Пост и Причастие.
Пасхальные обычаи: 
красные яйца.

- Участие в 
подготовке к 
празднику Святой 
Пасхи: покраске 
яиц и других 
христианских 
обычаях. 
-Участие в 
церковных 
богослужениях 

содержание тем, рекомендованное для ii класса

 предмет изучения: о христианской вере

Библия – это Слово Божие, обращенное к людям.1. 
Бог – Творец мира.2. 
Человек – венец творения Божия. Адам и Ева.3. 
Заповедь послушания в Раю.4. 

 Оценка знаний

предмет изучения: иисус Христос - бог и Человек

Жизнь Божией Матери в Храме.5. 
Благовещение.6. 
Рождество Господа.7. 
Бог заботится о Своем Сыне: Бегство в Египет.8. 
Детство Господа: Иисус в Храме в 12 лет.9. 
Святой Иоанн Креститель.10. 
Крещение Господа: Освящение вод.11. 

 Оценка знаний
 

 предмет изучения: о христианской нравственности
Что такое милостыня. 12. 

 13. Евангельское чудо умножения хлебов и рыбы. Щедрый ребенок.
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14. Пост и Причастие.
15. Настоящие друзья:Исцеление Расслабленного.
16. Признательность и благодарность: Исцеление 10 прокаженных.
17. Молитва «Отче наш».

Поведение маленького христианина в Храме.18. 
Христианская семья – малая Церковь.19. 

 Оценка знаний

предмет изучения: великие христианские праздники
Подготовка маленького христианина к Празднику Святой Пасхи.20. 
Страдания и Распятие Господа нашего Иисуса Христа.21. 
Победа жизни над смертью: Воскресение Господа.22. 
Пасхальные обычаи: красные яйца.23. 
День Святой Троицы.24. 

 Оценка знаний 

ключевые слова: Библия, Священное Писание, пророки, Божествен-
ное Откровение, Обетование, Завет, Евангелие, Спаситель, Райский Сад, 
Адам и Ева, Храм, Благовещение, Святой Дух, архангел Гавриил, Креще-
ние, Великая агиасма , Святое Причастие, Погребение… 
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 iii–й класс

специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу 
богу и его Церкви на основе священного писания и священных 
традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1. Усвоение основ 
православного 
вероучения 
по изучаемым 
текстам, 
согласно 
Священному 
Писанию.

1.2.Систематизация 
христианских 
обязанностей 
по отношению 
к Богу и 
ближнему 
на основе 
Господних 
Заповедей.

.
1.3. Закрепление 

навыков 
правильного 
применения 
религиозных 
терминов из 
изученных тем.

О Священном Писании.
Творение невидимого 
мира. 
Святые Тайны.
Десять Заповедей: 
Обязанности по 
отношению к Богу.
Воскрешение дочери 
Иаира.
Воскрешение отрока из 
Наина.
Чудеса в природе. 
Прекращение бури на 
море.
О святых иконах.
Рождество Господа 
Иисуса Христа.

Воскресение Господа 
Иисуса Христа.
Преображение Господа 
Иисуса Христа

- Диалог об 
особенностях 
иконографических 
образов и 
изображений;
- Беседы в группах 
о содержании 
Десяти Заповедей;
- Заучивание 
Десяти Заповедей;
 - Упражнения 
по описанию 
образа настоящего 
христианина;
- Упражнения, 
стимулирующие 
осознание смысла 
изучаемых 
религиозных 
терминов в 
контексте 
религиозного 
опыта. 
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1.Определение и 

усвоение понятий 
“добрые дела” и 
“главные качества 
христианина” 
на библейских 
примерах;

2.2.Ознакомление 
с примерами 
христианского 
поведения 
на основе 
библейских 
текстов;

2.3. Усвоение опыта 
проявления 
личной веры 
через участие в 
православном 
богослужении. 

Ной и потоп.
Авраам – образец веры 
в Бога.

Исаак – послушный 
ребенок.
Иосиф и его братия: 
Последствия зависти.
Моисей – избранник 
Божий.
Цари Давид и Соломон.

Молитва Господня. 
Семь прошений.

- Беседа, 
объясняющая 
необходимость 
соблюдения 
Десяти Заповедей;
- Беседы в группах 
об обязанностях 
детей по 
отношению к 
родителям;
- Упражнения 
по совместному 
решению 
религиозных 
ребусов и 
кроссвордов;
- Беседа о 
христианском 
поведении на 
основе библейских 
текстов;
- Упражнения, 
формирующие 
навыки различения 
добродетелей от 
пороков;
- Упражнения, 
формирующие 
сознание 
связи между 
нравственными 
качествами 
и манерой 
поведения.
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1.Усвоение 

христианских 
поведенческих 
моделей в качестве 
основы отношений 
с ближними.

3.2.Усвоение 
христианских 
нравственных 
принципов 
в качестве 
основы личного 
поведения.

3.3. Формирование 
жизненной 
установки, 
ориентированной 
на соблюдение 
Божественных 
Заповедей 
в личной и 
общественной 
жизни.

Свобода воли.

Апостолы – друзья 
Господа.
Братская любовь. 
Воскрешение Лазаря.

Десять заповедей: 
Обязанности по 
отношению к ближнему.
Великая заповедь 
любви.

-Упражнения, 
ориентированные на 
различение добрых 
и плохих поступков;

-Упражнения 
по составлению 
диалога, 
включающего 
оценку жизненных 
ситуаций с позиции 
христианской 
нравственности;

- Ролевая игра на 
тему отношения 
родителей и детей.

содержание тем, рекомендованное для iii класса

предмет изучения: о христианской вере

О священном Писании.1. 
Сотворение невидимого мира.2. 
Свобода воли.3. 
Святые Тайны.4. 

 Оценка знаний
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предмет изучения: ветхий завет

Ной и потоп.1. 
Авраам – образец веры в Бога.2. 
Исаак – послушный ребенок.3. 
Иосиф и его братия: Последствия зависти.4. 
Моисей – избранник Божий.5. 
Цари Давид и Соломон.6. 

 Оценка знаний

предмет изучения: Христианская нравственность

Десять заповедей: Обязанности по отношению к Богу.7. 
Десять заповедей: Обязанности по отношению к ближнему.8. 
Великая заповедь любви.9. 
О святых иконах.10. 
Воскресение – день Господень.11. 

 Оценка знаний

предмет изучения: новый завет

Апостолы – друзья Господа.12. 
Молитва Господня. Семь прошений.13. 
Воскрешение дочери Иаира.14. 
Воскрешение отрока из Наина.15. 
Братская любовь. Воскрешение Лазаря.16. 
Чудеса в природе. Прекращение бури на море.17. 

 Оценка знаний 

 предмет изучения: великие христианские праздники

Рождество Господа Иисуса Христа18. 
23.  Воскресение Господа

Преображение Господа Иисуса Христа1. 

ключевые слова: Серафимы , Херувимы, архангелы, патриарх, сво-
бода воли, потоп, Ноев ковчег, Авраам, Сарра, Исаак, Моисей, Давид, 
гора Синай, Скрижали Завета, Десять Заповедей, идол, икона. 
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 iv-ый класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу богу 

и его Церкви на основе священного писания и священных традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1.Усвоение основ 
православного 
вероучения 
по изучаемым 
текстам, согласно 
Священному 
Писанию.

1.2. Усвоение опыта 
проявления 
личной веры 
через участие в 
православном 
богослужении. 

1.3.Воспроизведение 
важнейших 
моментов земной 
жизни Господа 
Иисуса Христа. 

1.4. Закрепление 
навыков 
правильного 
применения 
религиозных 
терминов из 
изученных тем.

Сошествие Святого 
Духа и создание 
Христианской Церкви.
Церковь – Таинственная 
жизнь во Христе.
 Притча о виноградной 
лозе и ветвях.
О свойствах Церкви.
Символ веры – суть 
христианского учения.
Обретение и 
Воздвижение Святого 
Креста
Таинство Святого 
Крещения.
 Таинство 
миропомазания – Печать 
Святого
 Духа.
 Таинство Святого 
Причастия.
Таинство Елеосвящения: 
исцеление,
прощение и любовь.
Святое таинство 
священства.
Страстная Неделя.
Воскресение Господа 
нашего Иисуса 
Христа

-Диалог, 
раскрывающий 
содержание иконы 
Сошествие Святого 
Духа на апостолов;

- Изучение устройства 
и составных частей 
православного Храма, 
а также священных 
храмовых предметов 
при помощи 
иллюстраций и 
наглядных пособий; 

-Совместное чтение 
толкования Символа 
Веры;

-Упражнения , 
закрепляющие 
усвоение новых 
религиозных 
терминов в 
изучаемых текстах;

-Упражнения по 
включению новых 
выражений в 
различные контексты.
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских до-
бродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1.Усвоение 

православного 
отношения к 
Богу и ближним 
на материале 
евангельских притч.

2.2. Ознакомление с 
характерными 
типами 
христианского 
поведения на 
примере житий 
святых.

2.3. Усвоение чувства 
благоговения к 
православным 
Храмам и 
Богослужению.

Родительская любовь: 
Притча о блудном 
сыне.
Святитель Василий 
Великий – истинный 
Божий служитель.

Таинство Венчания.
О посте.
Святые Апостолы Петр 
и Павел.

Божественная Литургия 
– это небо на земле
Православный Храм и 
его составные части.

- Упражнения 
по узнаванию 
православных 
святых на иконах и в 
повествовательных 
текстах;

-Упражнения по 
пересказу изучаемых 
Евангельских притч;

- Упражнения по 
составлению кратких 
нравственных 
портретов 
персонажей 
Евангельских притч;

-Упражнения, 
ориентирующие 
на отличие 
существенных 
моментов в 
религиозных текстах 
от второстепенных;

- Упражнения 
по различению 
добродетелей от 
страстей;

- Упражнения, 
формирующие 
сознание 
связи между 
нравственными 
качествами и 
манерой поведения.
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в лич-
ной и общественной жизни.
3.1.Формирование 

православного 
отношения к 
ближним на основе 
Евангельских 
поучений.

3.2. Усвоение основ 
православного 
вероучения 
по изучаемым 
текстам, согласно 
Священному 
Писанию.

3.3.Формирование 
установки на 
понимание 
православия 
в качестве 
существенного 
компонента нашей 
национальной 
культуры.

Будем любить всех 
людей: Притча о
 милосердном 
самарянине.

О Жизни Вечной.
Распространение 
христианства среди 
наших
 предков. Святой 
Апостол Андрей 
Первозванный.
Таинство Исповеди.
Притча о сеятеле.
Притча о мытаре и 
фарисее.
Притча о немилосердном 
богаче и бедном 
Лазаре.

-Участие в делах 
милосердия;

- Диалог на тему 
православного 
вероучения;

- Общая беседа, 
выявляющая 
духовно-
исторические 
мотивы сохранения 
нашими предками 
православной веры;

- Упражнения , 
закрепляющие 
усвоение новых 
религиозных 
терминов в 
изучаемых текстах.

 содержание тем, рекомендованное для iv класса

 предмет изучения: о христианской вере

Сошествие Святого Духа и создание христианской Церкви.1. 
О свойствах Церкви.2. 
Православный Храм и его составные части.3. 
Церковь – Таинственная жизнь во Христе: Притча о виноградной 4. 

 лозе и ветвях.
Символ веры – суть христианского учения.5. 
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Обретение и Воздвижение Святого Животворящего Креста.1. 
Распространение христианства среди наших предков. Святой  2. 

 Апостол Андрей Первозванный.
 Оценка знаний

 предмет изучения: понятие о таинствах Церкви

Таинство Святого Крещения. Миропомазание – Печать Святого  3. 
 Духа.

Таинство Святого Причастия.4. 
О Божественной Литургии.5. 
Родительская любовь: Притча о блудном сыне.6. 
Таинство Исповеди.7. 
Притча о милосердном самарянине8. 
Таинство Елеосвящения: исцеление и прощение.9. 
Таинство Священства.10. 
Святитель Василий Великий – истинный служитель Божий.11. 
Таинство Венчания.12. 

 Оценка знаний

 предмет изучения: Христианская нравственность

 Притча о сеятеле.13. 
Притча о мытаре и фарисее.14. 
Притча о немилосердном богаче и бедном Лазаре.15. 
О Жизни Вечной.16. 

 Оценка знаний

 предмет изучения: великие христианские праздники

О Великом Посте.17. 
Страстная Седмица.18. 
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.19. 
Святые Апостолы Петр и Павел.20. 

 Оценка знаний

ключевые слова: Пятидесятница , Утешитель, Апостолы, День Свя-
той Троицы, Символ веры, ереси, катакомбы, подсвечник, антиминс, ки-
вот, притвор, центральная часть храма, алтарь, Божественная Литургия, 
Елеосвящение, епископ, диакон, монах, монастырь, Страстная Седмица, 
Благодатный огонь.
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 v-ый класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу 

богу и его Церкви на основе священного писания и священных 
традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность по обу-
чению и оцениванию

1.1.Усвоение 
понятия и 
способов 
Богопознания.

1.2.Усвоение смысла 
Евангельских 
поучений, 
заложенного 
в изучаемых 
притчах.

1.3. Усвоение 
существенных 
особенностей 
и хронологии 
главных 
событий истории 
Христианской 
Церкви.

1.4. Закрепление 
навыков 
правильного 
применения 
религиозных 
терминов из 
изученных тем.

Бог открывается 
человеку.
Естественное и 
сверхъестественное 
Откровение.
Священное Писание и 
Священное Предание.
Творение Богом 
невидимого мира.
Творение Богом 
видимого мира.
О Святом Евангелии.
О воплощении Бога 
Слова.
Крест – это знак любви 
Спасителя к людям.
Воскресение Господа 
Иисуса Христа и наше 
воскресение.
Состояние 
человеческого общества 
к моменту прихода в 
мир Спасителя.
Зарождение 
христианства.
 Создание 
Христианской Церкви.
Распространение 
христианства через 
проповедь Апостолов.
Гонения на христиан.

- Упражнения, 
формирующие навыки 
извлечения смыслового 
ядра Евангельских 
притч и формулировки 
духовно-нравственных 
выводов;

-Упражнения по 
ориентации на 
библейских картах 
Святой Земли: указание 
мест и географических 
зон, связанных с земной 
жизнью Спасителя;

-Упражнения по 
узнаванию святых 
Апостолов на иконах;

- Упражнения 
по составлению 
небольшого словаря 
религиозных терминов;

-Упражнения , 
закрепляющие усвоение 
новых религиозных 
терминов в изучаемых 
текстах.
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1.Усвоение духовно-

психологических 
типов отношения 
человека к Богу.

2.2.Усвоение 
принципов 
анализа 
негативных 
последствий 
греха на основе 
изучаемых 
текстов.

2.3.Усвоение духовно-
нравственных 
выводов 
из притчей 
Спасителя. 

Грехопадение 
первых людей.

Грех.
Добродетели и 
страсти.

Чудесная ловля 
рыбы- награда за 
веру и послушание.

-Диалог на тему бытия 
Бога и Его заботы о 
Своем творении;

- Упражнения, 
закрепляющие усвоение 
понятий «грех» и 
«добродетель»;

-Чтение библейских 
текстов и их 
святоотеческое 
объяснение ;

-Упражнения, 
способствующие 
усвоению понятия 
добродетели на примерах 
житий святых. 

специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1. Усвоение основ 

православного 
вероучения 
по изучаемым 
текстам, согласно 
Священному 
Писанию.

3.2. Формирование 
православного 
отношения 
к ближним 
на основе 
Евангельских 
поучений.

Человек – образ и 
подобие Божие.

Кротость против 
гнева.
Жизнь по совести.

- Упражнения, 
формирующие навыки 
выделения смыслового 
ядра и духовно-
нравственных поучений 
из Евангельских текстов;
-Упражнения по выбору 
и сравнению способов 
мирного разрешения 
конфликтов;
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3.3.Усвоение 
нравственных 
уроков из притчей 
Спасителя;

3.4.Усвоение чувства 
благоговения к 
православным 
Храмам и 
Богослужению.

Притча о Сеятеле.

Воскресение – 
еженедельный 
праздник 
православных 
христиан.

- Упражнения по 
выработке учениками 
планов деятельности, 
характерных для 
христианского поведения 
в личной и общественной 
жизни.

содержание, рекомендованное для v класса

предмет изучения: понятие об основах православия

Бог открывается человеку.1. 
Естественное и сверхестественное Откровение.2. 
Священное Писание и Священное Предание.3. 
Творение Богом невидимого мира.4. 
Творение Богом видимого мира.5. 
Человек – образ и подобие Божие.6. 
Грехопадение первых людей.7. 

 Оценка знаний

предмет изучения: понятия о Христианской нравственности

Грех.8. 
Добродетели и страсти.9. 
Кротость против гнева.10. 
Жизнь по совести.11. 

 Оценка знаний

предмет изучения: благая весть. понятие о новом завете

О Евангелии.12. 
О воплощении Бога Слова.13. 
Чудесная ловля рыбы- награда за веру и послушание.14. 
Притча о сеятеле.15. 

 Оценка знаний
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предмет изучения: Церковь в первые века христианства. 
история Христианской Церкви

Состояние человеческого общества к моменту прихода в мир 1. 
Спасителя. 

Зарождение христианства.2. 
Создание Христианской Церкви.3. 
Распространение христианства через проповедь Апостолов.4. 
Распространение христианства среди наших предков. Святой 5. 

Апостол Андрей Первозванный.
 Оценка знаний

предмет изучения: Жертва любви 

Крест – это знак любви Спасителя к людям.6. 
Воскресение Господа Иисуса Христа и наше воскресение.7. 
Воскресение – еженедельный праздник христиан.8. 

 Оценка знаний

ключевые слова: Вечный , Неизменный, Непостижимый, Всеведу-
щий, Вездесущий, Откровение естественное и сверхестественное, про-
рок, Мессия, Древо познания добра и зла, прародительский грех, добро-
детели, страсти, совесть, амвон, притча, Искупитель, Святая Земля, Рим-
ская империя, многобожие, единобожие.
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 vi-ой класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу 

богу и его Церкви на основе священного писания и священных тра-
диций.

субкомпетенции  содержание деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1. Усвоение основ пра-
вославного вероуче-
ния по изучаемым 
текстам, согласно 
Священному Писа-
нию.

1.2. Формирование и 
усвоение обобщен-
ного образа земной 
жизни и учения Го-
спода нашего Иисуса 
Христа. 

1.3. Усвоение существен-
ных особенностей и 
хронологии главных 
событий истории 
Христианской Церк-
ви.

1.4. Формирование от-
ношения к участию в 
Богослужении как к 
необходимому усло-
вию совершенствова-
ния христианина.

О Боге – Святой Троице.
О Боге Промыслителе.

О Боге Спасителе.

Иисус Христос – это 
совершенный Бог и со-
вершенный Человек.

Гонения на христиан.
Святые Равноапостоль-
ные Цари Константин и 
Елена.
Распространение хри-
стианства после Милан-
ского Эдикта.

Семь служб суточного 
богослужебного круга.
Основные понятия о Бо-
жественной Литургии.

 -Беседа об иконе 
Святой Троицы;

-Беседа об иконах 
святых ангелов;

-Упражнения по 
включению новых 
выражений в раз-
личные контексты;

- Упражнения по 
ориентации на 
библейских картах 
Святой Земли и 
раннего христиан-
ского мира;

-Заучивание неко-
торых песнопений 
Божественной Ли-
тургии;

- Упражнения по 
составлению не-
большого словаря 
религиозных тер-
минов.



177

специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1. Формирование 

потребности 
в усвоении 
христианских 
добродетелей как 
основы личного 
поведения в 
различных 
жизненных 
ситуациях.

2.2.Формирование 
навыков анализа 
негативных 
последствий 
страстей в личной и 
общественной жизни.

2.3. Ознакомление 
с характерными 
типами 
христианского 
поведения на 
примерах из истории 
ранней Церкви.

2.4. Усвоение опыта 
проявления личной 
веры через участие 
в православном 
богослужении. 

Жизнь во Христе.
Добродетели – это 
качества, которые 
стремятся воспитать в 
себе христиане.
Нравственные 
добродетели.
Добродетели веры.
Нравственная 
подготовка верующего 
для участия в 
религиозной жизни.

Грех – отдаление от 
Бога.

Святые великомученики 
Георгий и Дмитрий 
Мироточивый.

Предметы, 
используемые в 
православной церкви.

 - Упражнения, 
закрепляющие ар-
гументированную 
позицию необхо-
димости соблю-
дения заповедей 
для получения 
спасения;
-Ролевая игра, 
включающая си-
туацию выбора, 
основанную на 
нравственном 
христианском от-
ношении;
- Коллективное 
обсуждение 
некоторых пра-
вил духовно-
нравственного 
поведения;
- Упражнения, 
формирующие 
навыки выделе-
ния смыслового 
ядра и духовно-
нравственных 
поучений из 
Евангельских 
текстов и житий 
святых;
- Чтение фрагмен-
тов житий святых 
мучеников.
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1. Формирование 

потребности в 
соблюдении норм 
христианской 
нравственности 
как основы 
личного поведения 
в различных 
жизненных 
ситуациях.

 
3.2.Формирование 

установки на оценку 
нравственных 
поучений из 
притч Спасителя, 
позволяющей 
использовать их в 
качестве основы 
личного поведения.

3.3. Усвоение опыта 
христианского 
отношения к 
окружающему миру.

Спасение – это главная 
цель христианской 
жизни.
Заповеди Блаженства – 
это ступени, ведущие в 
Царство Небесное.
Притча о 
немилосердном богаче и 
бедном Лазаре.
Будем 
предусмотрительны – 
Притча о десяти девах.
Притча о смоковнице.
Освящение 
христианской жизни 
и окружающего мира: 
Таинства и обряды.
Уважение к 
сотворенному миру – 
христианская экология.

 

-Диалог о не-
обходимости со-
вершенствования 
для соединения с 
Богом;

- Чтение Еван-
гельских притч и 
их святоотече-
ское объяснение ;

-Участие в высад-
ке деревьев, рас-
тений подкормке 
птиц в зимнее 
время.

содержание, рекомендованное для vi класса

предмет изучения: понятие об основах православия
О Боге – Святой Троице.1. 
О Боге Промыслителе.2. 
О Боге Спасителе.3. 
Спасение – это главная цель христианской жизни.4. 
Иисус Христос – это совершенный Бог и совершенный Человек.5. 
Жизнь во Христе.6. 

 Оценка знаний 
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предмет изучения: Христианская нравственность
Добродетели – это качества, которые стремятся воспитать в себе  1. 

 христиане.
Нравственные добродетели.2. 
Добродетели веры.3. 
Грех – отдаление от Бога.4. 

 Оценка знаний

предмет изучения: понятие о новом завете
Заповеди Блаженства – это ступени, ведущие в Царство Небесное.5. 
Будем предусмотрительны – Притча о десяти девах.6. 
Притча о смоковнице.7. 

 Оценка знаний

предмет изучения: история вселенской Церкви
Гонения на христиан.8. 
Святые великомученики Георгий и Дмитрий Мироточивый.9. 
Святые Равноапостольные Цари Константин и Елена.10. 
Распространение христианства после Миланского Эдикта.11. 

 Оценка знаний

предмет изучения: понятия о православном богослужении
Семь служб суточного богослужебного круга.12. 
Освящение христианской жизни и окружающего мира: Таинства  13. 

 и обряды.
Уважение к сотворенному миру – христианская экология.14. 
Предметы, используемые в православной церкви.15. 
Основные понятия о Божественной Литургии. 16. 
Нравственная подготовка верующего для участия в религиозной  17. 

 жизни.
 Оценка знаний 

ключевые слова: Святая Троица: Бог-Отец , Бог-Сын и Бог-Святой 
Дух, Ипостаси, Промыслитель, соработничество, управление, совершен-
ство, Божия благодать, нравственные добродетели, добродетели веры, 
Миланский Эдикт, свобода христиан, Вселенский Собор, Понтийская 
Дакия, молебен, просфора, свеча, елей, ладан, Божественная Литургия, 
Святая Евхаристия. 
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vii-ой класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу богу 

и его Церкви на основе священного писания и священных традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1. Усвоение основ 
православного 
вероучения по 
изучаемым тек-
стам, согласно 
Священному 
Писанию.

1.2. Усвоение су-
щественных 
особенностей 
и хронологии 
главных со-
бытий истории 
Христианской 
Церкви.

1.3. Формирование 
отношения к 
участию в Бо-
гослужении как 
к необходимому 
условию совер-
шенствования 
христианина.

 
1.4. Закрепление 

навыков пра-
вильного приме-
нения религиоз-
ных терминов из 
изученных тем.

Бог Всеосвящающий. 
Личность и действия 
Святого Духа.
Обязанности по отноше-
нию к Богу.
Отцы Церкви: Изложение 
и исповедание истинной 
веры.
 
Вселенские Соборы.
II, III, Iv Вселенские Со-
боры. 
II Константинопольский 
Вселенский Собор 381 
года.
v, vI, vII Вселенские Со-
боры.
Раскол 1054 года – отпа-
дение западных христиан 
от Вселенской Церкви.
Падение Константинопо-
ля в1453 году.

О Святых Тайнах.
Литургия – Жизнь во 
Христе.
Смысл и содержание 
Проскомидии.
Смысл и содержание Ли-
тургии оглашенных.
Смысл и содержание Ли-
тургии верных.

-Изучение библейских 
и святоотеческих тек-
стов о значении Боже-
ственной благодати в 
жизни христианина;
- Беседы о значении 
православной семьи;
-Беседы о причинах 
и формах проявления 
внутрицерковных 
проблем: ересей и рас-
колов;
-Упражнения по ори-
ентированию по карте 
Византийской Импе-
рии;
- Упражнения , за-
крепляющие усвоение 
новых религиозных 
терминов в изучаемых 
текстах;
- Упражнения по со-
ставлению неболь-
шого словаря рели-
гиозных терминов; 
- Упражнения, форми-
рующие навыки ис-
пользования справоч-
ной и дополнительной 
литературы по изучае-
мому предмету.  
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1. Формирование 

навыков 
решения 
различных 
молодежных 
проблем 
с позиции 
православной 
веры.

2.2. Формирование 
навыков 
анализа 
негативных 
последствий 
аморального 
поведения 
в личной и 
общественной 
жизни.

2.3. Формирование 
потребности 
в соблюдении 
норм 
христианской 
нравственности 
как основы 
личного 
поведения в 
различных 
жизненных 
ситуациях.

Соотношение между 
Божественной 
благодатью и свободой 
человека.

Типичные формы 
времяпровождения 
современной молодежи.
Музыка в жизни 
молодежи.
СМИ в жизни молодежи.

Господь Иисус 
Христос благословляет 
семью: Брак в Кане 
Галилейской.

-Упражнения, 
способствующие 
формированию 
нравственных 
убеждений и 
отношений;
- Беседы и 
упражнения, 
формирующие 
привлекательный 
позитивный образ 
жизни современной 
молодежи с позиции 
православной веры;
 -Составление 
рефератов, эссе, 
статей, о значении 
христианской 
нравственности 
в различных 
социальных 
контекстах 
современного мира;
-Упражнения, 
формирующие 
навыки различения 
добродетелей от 
пороков;
- Упражнения, 
формирующие 
сознание 
связи между 
нравственными 
качествами и 
манерой поведения. 
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.

3.1. Формирование 
установки 
на оценку 
нравственных 
поучений из 
притч Спасителя, 
позволяющей 
использовать их в 
качестве основы 
личного поведения.

3.2.Формирование 
навыков 
самоанализа 
и извлечения 
полезной 
информации для 
использования 
ее в целях 
совершенствования 
христианской 
жизни.

3.3. Ознакомление с ха-
рактерными типа-
ми христианского 
поведения на при-
мерах из церков-
ной истории. 

Цель христианской 
жизни.
Воскрешение 
Лазаря- плод любви 
Христа к Своим 
друзьям.

Дружба – символ 
человеческих 
взаимоотношений.

Обязанности по 
отношению к себе.
Обязанности по 
отношению к 
ближнему. Три 
Святителя – пример 
любви к ближнему.

Константин 
Брынковяну 
– господарь и 
мученик Христов.

- Диспут о ценности 
человеческой 
личности и цели 
христианской жизни;
- Упражнения, 
формирующие 
навыки выделения 
смыслового ядра и 
духовно-нравственных 
поучений из 
Евангельских текстов, 
а так же навыки 
формулирования 
выводов и обобщений 
из прочитанного; 
-Упражнения по 
формированию 
навыков самопознания 
и самоанализа;
-Участие в делах 
милосердия в 
детских приютах, 
больницах, домах для 
престарелых;
-Беседы о правилах 
сосуществования 
в обществе и 
об отношении 
православного 
христианина к 
представителям 
других религий и 
атеистам ;
-Упражнение 
по составлению 
портфолио. 
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содержание тем, рекомендованное для vii класса

предмет изучения: понятие о православном вероучении

Бог Всеосвящающий. Личность и действия Святого Духа.1. 
Соотношение между Божественной благодатью и свободой   2. 

  человека.
 Оценка знаний 

предмет изучения: православие и проблемы молодежи 

Цель христианской жизни.3. 
СМИ в жизни молодежи.4. 

5.  Типичные формы времяпровождения современной молодежи.
Музыка в жизни молодежи.6. 

 Оценка знаний

предмет изучения: новый завет

Господь Иисус Христос благословляет семью.7. 
Обязанности христианина по отношению к Богу.8. 
Обязанности христианина по отношению к себе.9. 
Обязанности христианина по отношению к ближнему.10. 

 Оценка знаний

предмет изучения: история вселенской Церкви

Изложение и исповедание истинной веры. Вселенские Соборы.11. 
II, III, Iv Вселенские Соборы. II Константинопольский   12. 

  Вселенский Собор 381 года.
v, vI, vII Вселенские Соборы.13. 
Отцы Церкви.14. 
Раскол 1054 года – отпадение западных христиан от Вселенской  15. 

  Церкви.
Падение Константинополя в1453 году.16. 

 Оценка знаний

предметы изучения: понятие о православном богослужении

О Святых Тайнах.17. 
Божественная Литургия – Жизнь во Христе. Содержание и   18. 

  смысл  Проскомидии.



184

Содержание и смысл Литургии оглашенных .19. 
Содержание и смысл Литургии верных .
  Оценка знаний

предмет изучения:православная духовность и христианская жизнь

Дружба и солидарность – символ человеческих взаимоотношений.20. 
Три Святителя – пример любви к ближнему.21. 
Константин Брынковеану – господарь и мученик Христов.22. 

 Оценка знаний

ключевые слова: благодать, дары Святого Духа, совершенство, грех, 
страсть, идол, духовное чтение, Вифания, Никея, Халкидон, Константи-
нополь, Великий Раскол.
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 viii-ой класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу богу и 

его Церкви на основе священного писания и священных традиций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1. Усвоение основ 
православного 
вероучения по из-
учаемым текстам, 
согласно Священ-
ному Писанию.

1.2. Усвоение нрав-
ственных поуче-
ний из притч Спа-
сителя, позволяю-
щих использовать 
их в качестве 
основы личного 
поведения.

1.3. Усвоение суще-
ственных осо-
бенностей и хро-
нологии главных 
событий истории 
Христианской 
Церкви.

1.4. Усвоение аргу-
ментированного 
благоговейного от-
ношения к право-
славным Храмам, 
Богослужению и 
иным православ-
ным святыням..

1.5. Закрепление на-
выков правиль-
ного применения 
религиозных тер-
минов из изучен-
ных тем.

Учение о Святой 
Православной 
Церкви.
Свойства Церкви.
Члены Церкви.

Исцеление 
слепорожденного. 

Мужи Апостольские.
Церковные писатели 
времен Вселенских 
Соборов.
Отцы- аскеты.
Церковные 
писатели в защиту 
иконопочитания.
Писатели, 
завершившие 
святоотеческий 
период.

Православное 
поклонение Богу.
Почитание Божией 
Матери.
Праздники в честь 
святых.
Праздники Святых 
Ангелов и Святого 
Животворящего 
Креста.
Почему мы почитаем 
святые иконы.

-Беседа, раскрывающая 
учение о Церкви;
-Упражнения, формиру-
ющие навыки выделения 
и объяснения смысло-
вого ядра, духовно-
нравственных поучений 
и символов из Евангель-
ских притч; 
-Задания по изучению 
жизни и трудов церков-
ных писателей;
- Упражнения по описа-
нию священных церков-
ных предметов 
по их изображениям;
-Обсуждение 
норм религиозно-
нравственного поведе-
ния в церкви во время 
Богослужения;
-Упражнения, закрепля-
ющие узнавание иконо-
графических образов;
- Беседа о необходимо-
сти почитания святых 
икон;
- Упражнения по со-
ставлению небольшого 
словаря религиозных 
терминов; - Упражнения, 
формирующие навыки 
использования справоч-
ной и дополнительной 
литературы по изучаемо-
му предмету. 
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.
2.1. Формирование 

потребности в 
соблюдении норм 
христианской 
нравственности 
как основы 
личного поведения 
в различных 
жизненных 
ситуациях.

2.2. Формирование 
навыков анализа 
негативных 
последствий 
страстей в личной 
и общественной 
жизни.

2.3. Усвоение опыта 
проявления личной 
веры через участие 
в православном 
богослужении. 

Общее понятие 
о Христианской 
нравственности.
Совесть.
Зло и страсти.
Виды греха.
Молитва – беседа с 
Богом.
Добродетель 
послушания.
Благоговение к 
святыне.

- Обсуждения в 
группах религиозно-
нравственных норм;
-Упражнения по анализу 
жизненных ситуаций;
-Упражнения по 
формированию 
нравственных 
убеждений и 
аргументированного 
выбора нравственной 
позиции;
-Упражнения по 
определению типов 
молитв;
-Упражнения, 
формирующие 
навыки различения 
добродетелей и 
страстей;
- Упражнения, 
формирующие 
сознание связи между 
нравственными 
качествами и манерой 
поведения. 
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1. Формирование 

потребности 
в соблюдении 
норм 
христианской 
нравственности 
как основы 
личного 
поведения в 
различных 
жизненных 
ситуациях.

3.2. Усвоение 
христианского 
учения об 
отношении к 
ближним ;

3.3. Усвоение 
нравственных 
поучений из 
притч Спасителя, 
позволяющих 
использовать 
их в качестве 
основы личного 
поведения.

Соблюдение 
заповедей 
Божиих.
Равенство и 
взаимопонимание 
между людьми.
Брак и семейная 
жизнь.
Христианская семья 
сегодня.
Жены мироносицы.
Беседа Спасителя с 
самарянкой.

  

-Упражнения по 
самопознанию по 
Святым Заповедям;
- Упражнения, 
развивающие навык 
анализа совершенных 
поступков с позиции 
Божественных 
Заповедей;
- Упражнение по 
составлению портфолио;
- Беседы в группах, 
моделирующие мирные 
решения конфликтов в 
классе;
- Упражнения, 
закрепляющие 
установку духовно-
нравственных принципов 
выбора правильных 
взаимоотношений в 
семье и обществе.

содержание тем, рекомендованное для viii класса

предмет изучения: понятие о православном вероучении
Учение о Святой Церкви.1. 
Свойства Церкви.2. 
Члены Церкви.3. 

 Оценка знаний
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предмет изучения: понятия о христианской нравственности

Общее понятие о Христианской нравственности.4. 
Зло и страсти.5. 
Виды греха.6. 
Молитва – беседа с Богом.7. 
Добродетель послушания.8. 
Соблюдение заповедей Божиих.9. 
Равенство и взаимопонимание между людьми.10. 
Брак и семейная жизнь.11. 
Христианская семья сегодня.12. 

 Оценка знаний

предмет изучения: изучение нового завета

Жены мироносицы.13. 
Беседа Спасителя с самарянкой.14. 
Исцеление слепорожденного.15. 

 Оценка знаний 

предмет изучения: святые отцы и церковные писатели

Мужи Апостольские.16. 
Церковные писатели времен Вселенских Соборов.17. 
Отцы аскеты.18. 
Церковные писатели в защиту иконопочитания.19. 
Писатели, которые завершили святоотеческий период.20. 

 Оценка знаний

предмет изучения: понятия о православном богослужении
Благоговение к святыне.21. 
Поклонение Богу.22. 
Почитание Божией Матери.23. 
Праздники в честь святых.24. 
Праздники Святых Ангелов и Святого Креста.25. 
Почему мы почитаем святые иконы.26. 

 Оценка знаний

ключевые слова: Свойства Церкви, поклонение, почитание, чество-
вание, таланты, скиния, каноны, иконоборчество. 
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 iX-ый класс
специфическая компетенция: 1. познание и любовь к Господу 

богу и его Церкви на основе священного писания и священных тра-
диций.

субкомпетенции  содержание  деятельность 
по обучению и 
оцениванию

1.1. Усвоение основ 
православного 
вероучения по 
изучаемым тек-
стам, согласно 
Священному 
Писанию.

1.2. Формирование 
отношения к 
участию в Бо-
гослужении как 
к необходимому 
условию совер-
шенствования 
христианина.

 
1.3. Закрепление на-

выков правиль-
ного примене-
ния религиоз-
ных терминов 
из изученных 
тем.

Бог - Судья мира.
Время и признаки 
Второго Пришествия 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Второе Пришествие 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Воскресение мертвых.
Всеобщий Суд и Вечная 
Жизнь.
Православие – истинное 
познание и почитание 
Бога.
Законы Божии – 
законы вечные и 
неопровержимые.
Рождественский пост.
Великий Пост.
Пост Святых Апосто-
лов Петра и Павла. Пост 
Успения Божией Мате-
ри.

 -Чтение евангельских 
текстов;
-Беседы о 
бессмертии души и о 
необходимости молитв 
за усопших;
- Изучение 
дополнительных 
текстов, раскрывающих 
православное 
вероучение;
-Беседы о значении 
поста в жизни 
христианина;
- Упражнение 
по составлению 
портфолио на 
религиозные темы;
-Упражнения 
по составлению 
небольшого словаря 
религиозных терминов.
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специфическая компетенция: 2. Формирование христианских 
добродетелей и укрепление нравственно-религиозного поведения.

2.1. Формирование 
навыков решения 
различных 
молодежных 
проблем с позиции 
православной веры. 

2.2. Формирование 
установки на 
включение в 
личное поведение 
поучений и выводов 
из Евангельских и 
агиографических 
текстов.

2.3. Формирование 
навыков применения 
правил духовно- 
нравственного 
поведения в 
предупреждении и 
борьбе со страстями 
(грехами).

Проблема потребления 
алкоголя.
Опасность наркотиков.
Наркомания - это 
страсть.
О грехе табакокурения.

Чудеса истинные и 
ложные.
СПИД – между страхом 
греха и страхом смерти.

Природные катаклизмы 
– последствия 
человеческих грехов.

-Упражнения по 
анализу и выбору 
стратегии действий, 
основанных 
на ценностях 
православия;
- Коллективное 
обсуждение 
проблемы негативных 
последствий суеверий 
и предрассудков, 
магии, астрологии, 
нумерологии;
-Коллективное 
обсуждение 
проблемы сохранения 
нравственного 
поведения и 
соблюдения 
христианских 
заповедей в личной и 
общественной жизни в 
современном мире;
-Упражнения по 
формированию 
навыков различения 
добродетелей от 
страстей;
- Упражнения, 
формирующие 
сознание связи между 
нравственными 
качествами и манерой 
поведения. 
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специфическая компетенция: 3. применение учения о вере в 
личной и общественной жизни.
3.1. Формирование 

навыков анализа 
негативных 
последствий 
страстей в 
личной и 
общественной 
жизни;

3.2.Формирование 
навыков 
выстраивания 
межличностных 
отношений 
с позиции 
ценностей 
православия. 

3.3.Усвоение и 
осознание 
непреходящего 
значения 
Евангельских 
ценностей для 
человечества.

Молодежь и интимная 
жизнь.
Целомудрие против 
разврата.
Христианская семья – 
благословение любви и 
детей.
Разлады в семье.
Молодежь выбирает 
жизнь.

Роль христианства в 
развитии европейской 
цивилизации.
Христианские 
личности.
Монастыри Молдовы.
 

 -Составление эссе 
о значении семьи в 
жизни человека;
-Чтение и обсуждение 
текстов , которые 
указывают на тяжесть 
греха;
-Изучение информации 
о роли христианства в 
развитии европейской 
цивилизации;
-Составление 
портфолио;
-Чтение текстов о 
жизни христианских 
личностей;
-Паломничество в 
монастыри.

содержание тем, рекомендованное для iX класса
предмет изучения: понятие о православном вероучении
Бог - Судья мира.1. 
Время и признаки Второго Пришествия Господа нашего Иисуса  2. 

 Христа.
Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа.3. 
Воскресение мертвых.4. 
Всеобщий Суд и Вечная Жизнь.5. 

 Оценка знаний
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предмет изучения: православие и проблемы молодежи
Проблема потребления алкоголя.6. 
Опасность наркотиков.7. 
Наркомания - это страсть.8. 
О грехе табакокурения.9. 
Чудеса истинные и ложные.10. 
СПИД – между страхом греха и страхом смерти.11. 
Природные катаклизмы – последствия человеческих грехов.12. 

 Оценка знаний 

предмет изучения: Христианская семья
Молодежь и интимная жизнь.13. 
Целомудрие против разврата.14. 
Христианская семья – благословение любви и детей.15. 
Разлады в семье.16. 
Молодежь выбирает жизнь.17. 

 Оценка знаний

предмет изучения: история вселенской Церкви
Православие – истинное познание и почитание Бога.18. 
Законы Божии – законы вечные и неопровержимые.19. 
Роль христианства в развитии европейской цивилизации.20. 
Христианские личности.21. 
Монастыри Молдовы.22. 

 Оценка знаний 

предмет изучения: понятие о православном богослужении
Рождественский пост.23. 
Великий Пост.24. 
Пост Святых Апостолов Петра и Павла и Пост Успения Божией  25. 

 Матери.
 Оценка знаний

ключевые слова: Жизнь Вечная , частный суд, Всеобщий Страшный 
Суд Божий, воскресение мертвых, экуменизм, ересь, целомудрие, эвта-
назия. 
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специфика религиозного воспитания 
по ступеням образования

начальная ступень. После введения в школе, религиозное воспитание 
обретет новую значимость в реализации этой дисциплины дидактически-
ми кадрами. Учитывая факт релегиозного воспитания, осуществляемого в 
семье и Храме, предполагается, что школьная форма православного вос-
питания и обучения усилит воздействие на личность ребенка, осуществляя 
систематическое обучение в перспективе достижения трансцендентной 
цели, избегая любого насилия.

 На данном этапе развития детям не будет понятен этот феномен без 
четко определенной цели, они прекрасно понимают, что есть Господь 
Бог как основной и последний принцип объяснения всего. Роль пре-
подавателя состоит в том, чтобы довести до сознания детей, что Го-
сподь Бог вездесущий и Он дал нам свободу самостоятельного выбора 
соблюдения Его заветов, но так же определил и меру ответственности 
каждого за свое решение..

Христианское воспитание на данном этапе должно стать дополнением 
других воспитательных направлений ( интеллектуального, нравственного, 
гражданского, эстетического, технического) и достигнуть оптимально-
го равновесия между конкретным и абстрактным, а также быть занима-
тельным. Необходимо использовать как можно больше ярких примеров 
из житий Святых и Евангельских притч. Нужно избегать любой попытки 
насильственного принуждения. В этом возрасте опасность сползания к не-
ясности и путанице особенно велика.

Преподаватель должен учитывать, что дети всегда находятся в поиске 
определенности, последовательно играя роли в поиске самих себя, что не 
всегда им удается.

 Личность ребенка, состоящая из заимствований, которые дополняют 
постоянные элементы их естественного образа бытия, продолжает оста-
ваться некоординированной, плохо уравновешенной и нестабильной.

Гимназическая ступень. Подростки как правило общаются между со-
бой, организовываются в группы, солидарность и степень их социализа-
ции значительно возрастают. Общие интересы и переживания расширяют 
и повышают их ответственность. Подросток доверяет своим ближним, ста-
новится искренним. Отношение к Богу позволяет ему решить некоторые 
проблемы: легкое моральное замешательство, экзистенциальный упадок и 
т.д. В этом возрасте учащийся способен подняться до священных значений 
и ценностей как для самого себя, так и для других.

Свое присутствие на церковном Богослужении не воспринимает им как 
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обязанность, а как необходимость и потребность. Учащийся становится 
более ответственным в своих отношениях с Богом. Это его личная пробле-
ма и в меньшей степени - других.

В период возмужания все осложняется. Мышление в этом возрасте ста-
новится критическим и логическим. Прявляется тенденция скептическо-
го и рационального подтверждения Божественного и всего, что связано с 
Ним. Преподаватель Религии должен направлять и оценивать способности 
и отношения, характерные возрасту.

Методологические предложения
Дисциплина Религия предполагает оптимальную связь методологических 

средств с целями и содержанием курса с целью формирования у учащих-
ся специфических компетенций и усвоения субкомпетенций на различных 
уровнях деятельности (школьной и внешкольной), выделяя применительно-
практический характер дисциплины, которая предусматривает:

-использование некоторых дидактических стратегий, которые акценти-
руют внимание на комплексном подходе, на протяжении индивидуализа-
ции и дифференциации;

- адекватное чередование всех трех форм организации урока (фронталь-
ная/коллективная , по группам, индивидуальная), что позволяет оптималь-
ную реализацию учебной деятельности;

- создание учебного пространства в условиях безопасности, в которых 
каждый учащийся чувствует себя достаточно комфортно для выражения 
своего мнения, опыта, чувств и мышления.

В преподавании дисциплины Религия важными являются: упражнения 
по работе в группах, упражнения на принятие решений, применение инте-
рактивной техники в обучении, например, дебаты, исследования, рабочие 
группы, работа по проектированию, инсценированию, что позволяет за-
действовать в разработке модели поведения , ценных рассуждений и про-
явления отношений. Особая роль отводится творческим играм, упражне-
ниям по определению характеристик личности; разработке индивидуаль-
ных портфолио, исследованиям по случаю, дисскусиям в группах, которые 
должны быть адаптированы с учетом возраста и способностей учащихся.

предложения по оцениванию
Педагогика, ориентированная на систему компетенциий, направляет 

вектор оценивания на непрерывную/формативную оценку путем:
 - мотивации учащегося и реализации feedback;
 - стимулирования усилий учащихся по формативному самооценива-
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нию ( формативное самооценивание представляет процесс, посредством 
которого учащийся призван оценивать качество своей работы в связи с 
определенными целями и предложенными критериями оценивания);

 - формирования навыков взаимного оценивания ( взаимное оценивание 
является процессом взаимодействия в оценивании, направленным на выра-
ботку ценностных суждений на основе ранее установленных критериев;

 - выявления успешных результатов, реализуя таким образом принцип 
акцентирования оцениваемой личности .

Оцениванию подлежат реальные факты поведения и отношения уча-
щихся, реализующиеся в рамках, определяемых специфическими компе-
тенциями и субкомпетенциями.

Желательно использовать как формативное , так и итоговое оценивание. 
Для реализации оценивания следует отбирать технологии по адекватному 
оцениванию, которое бы оказывало позитивное влияние на ритмичность 
действия обучения и воспитания, укрепляло и систематизировало знания.

 В процессе оценивания не следует ставить акцент на достижениях уча-
щихся, а на формативном и самоформативном процессах, которые активи-
зируются.

Оценивание ставит следующие цели:
 - проверку усвоения субкомпетенций куррикулума;
 - повторение, систематизацию и закрепление предложенного материала;
 -улучшение результатов обучения.
Конечной целью оценивания, разумеется, не может быть определение сте-

пени глубины личной веры учащегося. Эта цель может быть сосредоточена на 
процессах размышлениях учащегося о себе, о вере или безверии. Исходя из 
этого, приоритетной целью дисциплины Религия Православие является сти-
мулирование опыта введения учащихся в ситуацию самооценки, основанной 
на православных ценностях, закрепленных в Священном Предании.

В христианской жизни самооценка или, точнее, самоиспытание - в пер-
вую очередь имеет духовное содержание. Призыв апостола Павла « Да ис-
пытывает же себя человек» ( 1Коринф. 11:28) является заветом, призывом 
к самооценке, но не как бесплодному самокопанию, а как к необходимому 
условию зарождения и формирования подлинной духовно- нравственной 
жизни, преображению ума или покаянию.

В связи с этим, оценивание необходимо понимать не столько как провер-
ку знаний и навыков, сколько как средство корректировки усовершенство-
вания учащихся на пути духовно-нравственного становления личности.

Методы оценки

I. Традиционные методы оценки
 1.Методы устного оценивания
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 2.Методы письменного оценивания
 3.Методы оценки практической деятельности
II. Методы современного оценивания
1. Самооценивание
2. Систематическое наблюдение за деятельностью учащихся в классе
3. Эссе
4. Реферат
5. Исследование
6. Проект
7. Портфолио

Сочетание традиционных методов с современными методами оцени-
вания содействует лучшему способу достижения предложенных специ-
фических компетенций и субкомпетенций.
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