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I. Preliminarii 

Unitatea de curs Metodica predării religiei este o necesitate didactică de actualizare a standardelor și 

schimbărilor în învățământul profesional, survenite odată cu pedagogia competențelor, ce presupune 

trecerea de la  activități didactice tradiționale la cele axate pe competențe, ce oferă implementarea 

diferințiată a proiectării didactice. 

Acest curs își aduce contribuția la formarea și dezvoltarea competențelor necesare viitorului specialist, 

înzestrat cu calitățile unui cetățean activ, responsabil și are un rol deosebit în ceea ce privește 

desfășurarea activităților practice. Astfel, viitorii specialiști vor acumula deprinderi, abilități, la finalul 

studiilor, fiind înzestrați cu un ansamblu de competențe funcționale, ce vor  permite să facă față cerințelor 

societății contemporane. 

Metodica predării religiei este un modul ce va contribui, în mod deosebit, la formarea absolventului 

Colegiului și vizează acumularea cunoștințelor și capacităților de comunicare, soluționarea problemelor și 

implicarea în viața comunității, educația continuă și noile oportunități de predare-învățare-evaluare a 

istoriei,  deprinderile  de integrare a religiei cu alte discipline din cadrul ciclului primar.  

De  exemplu, interdependența cu  disciplina Istoria  permite formarea concepției despre istoria apariției 

religiei, a depriderilor de a delimita confesiunile religioase, cunoașterea științifică despre societatea și 

religie, dezvoltarea deprinderilor de a compara religii în diferite etape istorice din trecut și prezent, oferă 

informații despre progresele și schimbările eclesiastice.  

Educația morală orientează elevii să respecte valorile etice morale, tradițiile familiare și culturale, ale 

comunității și ale altor popoare din lume, fundamentează cunoștiințe despre drepturi, aspirații, 

responsabilități: de a fi mai toleranți, mai onești, mai bogați spiritual.  

La fel și educația religioasă este orientată spre formarea calităților moral-cetățenești, valori creștine, 

stabilirea relațiilor pașnice cu alți cetățeni, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, 

acumularea cunoștințelor elementare despre simbolurile creștine și religia ortodoxă. 

Educația intelectuală dezvoltă gândirea logică prin reliefarea interdependenței dintre fenomenele vieții 

sociale, formează la elevi gândirea istorică prin însușirea corectă a noțiunilor, prin asigurarea înțelegerii 

fenomenelor sociale, cât și prin interdependența acestora. 

De asemenea, formează reprezentări despre religia creștină, competențe de a sesiza diferențele dintre 

culturi, religii a două sau mai multe popoare, stimulează la elevi interesul pentru cunoașterea vieții  

bisericești, pentru a înțelege mai bine prezentul și pentru a încerca să preîntâmpine problemele din viitor. 

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Metodica predării religiei este o unitate de curs socioumană, ce are sarcina să asigure obiectivele și 

standardele educaționale contemporane. Contribuie la asimilarea cunoștințelor din domeniul religiei și a 

patrimoniului eclesiastic, la formarea cetățeanului credincios, respectuos față de simbolurile creștine.  

Misiunea modulului Metodica predării religiei este orientată spre studierea modalităților specifice 

discipliniei educația religioasă, a termenilor didactici, legilor, principiilor, modelelor descoperite de 

Didactica generală, a strategiilor didactice și a formelor de organizare a procesului de predare-învățare-

evaluare a religiei. Didactica, în general, oferă învățării religioase orientări pedagogice fundamentate 
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științific, care vin în ajutorul demersului didactic predat. Ajută la rezolvarea problemelor proprii, la rândul 

ei, Metodica predării religiei constituie un izvor de generalizări prin materialul pe care-l furnizează în 

legătură cu specificul studiului acestui obiect.  

În cadrul cursului, se studiază bazele teoretice și practice ale Metodicii predării religiei, se formează 

cunoștințe, deprinderi, aptitudini de muncă pentru realizarea modulelor de bază a Curricumului. Modulul 

oferă suport atât teoretic, cât și practic pentru elevii de la specialitatea Teologie, ce le  permite aplicarea 

în practică a competențelor de predare la ciclul primar, formează deprinderi de a elabora proiecte de 

lungă durată și zilnice și să acumuleze experiență de la metodiști sau cadre didactice, ce predau educația 

religiei. 

În procesul de elaborare a Curriculum-ului, s-au luat în considerare următoarele aspecte:  

- studierea și selectarea literaturii  științifice, pedagogice în domeniul didacticii religiei;  

-  experiențe și sugestii ale cadrelor didactice cu experiență avansată  în predarea religiei; 

- cercetări științifice despre modalități noi de predare-învățare-evaluare, centrate pe elev; 

- recomandări ale formatorului în didactica religie; 

- competențe integratoare ale elevilor aplicate în cadrul practicii și activităților cotidiene. 

Toate aceste repere au drept scop crearea suportului didactic pentru viitorii specialiști și absolvenți ai 

colegiului. Curriculum-ul este axat pe suport teoretic și practic, conținând și recomandări pentru domeniul 

practic la lecțiile de educația religioasă în clasele primare. 

 

 

III. Competențe  profesionale specifice modulului 

 

CS1. Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate, specific cursului Metodica predării religiei; 

CS2. Cunoașterea locul modulului în planul de învățământ; 

CS3. Cunoașterea reperelor teoretice și practice ale Metodicii predării religiei; 

CS4. Utilizarea eficientă a strategiilor didactice și implementarea lor în cadrul lecțiilor de religie; 

CS5. Formarea priceperilor și deprinderilor de predare-învățare-evaluare în cadrul lecțiilor de religie; 

CS6. Implicarea în activități de promovare a valorilor naționale și general–umane, creștine la lecțiile de 

educația religiei. 

 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VIII 60 20 10 30 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă  Unităţi de conţinut Abilități  

1.  Metodica predării religiei. Știința procesului de învățământ 

UC1. Familiarizarea elevilor cu 

specificul disciplinii în procesului de 

învățământ. 

 

1. Conceptul de metodica predării religieii.  

2. Scopurile, funcțiile educației religioase.  

3. Principiile educației eligioase.  

4. Componentele procesului de învățământ. 

 

A.1. Înţelegerea informațiilor cu privire la noțiunile științifice, 

referitoare metodica predării religiei. 

A.2. Lansarea comunicărilor de sinteză despre subiecte educației 

religioase, procese, personalități marcante. 

2. Repere fundamentale ale activităților instructiv-educative la metodica predării religiei 

UC2. Recunoașterea formelor de 

activitate pentru metodica predării 

religiei. 

1. Forme de organizare a predării educației 

religioase. 

 2. Abordarea integrată a conținuturilor învățării 

educației  religioase. 

3. Evaluarea în activitățile de educație religioasă. 

 

A.3. Conştientizarea valorii formelor de activitate pentru metodica 

predării religiei. 

A.4. Demonstrarea capacităților practice de educației religioasă. 

A.5. Aplicarea unor strategii de evaluare. 

3. Strategii didactice utilizate la metodica predării religiei 

UC3. Descoperirea direcţiilor și 

sarcinilor principale de explorare a 

fenomenelor, proceselor religioase. 

 

1. Metode expozitive. 

2. Metode de cunoaștere a religiei, centrate pe 

elevi. 

3. Metode interactive de grup fundamentate pe 

acțiune. 

 

A.6. Dezvoltarea, prin intermediul valorilor creștine, general-umane a 

unor personalităţi active. 

A.7. Demonstrarea capacităților practice de lucru metodica predării 

religiei. 

A.8. Aplicarea în practică a metodelor de predare–învățare-evaluare. 

4. Modalități specifice de realizare a activităților de predăre-învățare-evaluare a  religiei 
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UC4. Remarcarea celor mai 

semnificative strategii didactice de 

lucru metodica predării religiei. 

 

 

1. Jocul didactic. Rolul şi importanţa jocului 

didactic. Organizarea și desfășurarea jocurilor 

didactice.  

2. Observarea directă. Tipuri de observări.  

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de observare.  

3.Lectura și interpretarea textului biblic. 

Specificul activităţilor de conversație. Algoritmul 

aplicării  conversație. 

4. Povestirea după imagini religioase. Specificul 

și importanța imaginilor religioase în înțelegerea 

conținuturilor. Pregătirea şi desfăşurarea lecturii 

după imagini istorice.  

5. Rugăciunea 

5.1. Meditația religioasă. Tematica activităţii de 

meditație. Desfășurarea activității de meditație.  

5.2. Deprinderi morale 

5.3. Cântările bisericești. 

5.4. Cultul divin. 

5.5. Sfânta Liturghie 

6. Analiza, sinteza, cu valoare instructiv– 

educativă, a fragmentelor din textul religios. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

analiză a textelor religioase sau documentelor 

religioase.  

A.9. Desfășurarea jocurilor didactice de a însuși simbolurile religioase 

A.10. Definirea trăsăturilor specifice ale activității de observare. 

A.11. Recunoașterea specificului de formare a deprinderilor morale. 

A.12. Cunoașterea metodelor de desfășurare a activităților de lucru 

cu imaginile divine,icoane. 

A.13. Înțelegerea formelor de lucru asupra textului biblic. 

A.14. Asimilarea specificului de lucru cu operele religioase. 

A.15. Perceperea lucrului cu speciile  și documentele religioase. 

A.16. Cunoașterea formelor de lucru cu textul religios în afara 

activităților. 

A.17. Inițierea în formarea deprinderilor morale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Didactica lucrului lexical şi familiarizarea elevilor termenii din religie 
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UC5. Descoperirea direcţiilor și 

sarcinilor principale de explorare a 

proceselor, fenomenelor religioase. 

 

1. Termenii religioși, noțiuni specifice religiei. 

2. Cerinţele Curriculum-ului  în Republica Moldova.  

3. Exercițiul moral. Rolul lor în familiarizarea 

elevi lor  cu patrimoniul religios, valorile 

creștine naționale și locale şi dezvoltara arealului 

moral spiritual.  

5. Didactica lucrului cu personalități, termeni istorici, 

imagini, documente  la metodica predării religiei. 

6. Alcătuirea și analiza  portofoliului elevului. 

A.18. Selectarea obiectivelor de lucru asupra lexicului din religie. 

A.19. Demonstrarea capacităților practice de lucru cu programa. 

A.20. Aplicarea în practică a metodelor didactice, centrate pe elev, la 

lecțiile de metodica predării religiei. 

A.21. Realizarea observării modelelor religioase, filme religioase, 

audierea cântărilor bisericești. 

A.22. Planificarea lucrului cu imaginile biblice, cu documentele 

religioase, filme, reviste. 

A.23. Elaborarea portofoliului la Metodica predării religiei. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de professor 

 

Materii pentru  

studiul individual 

Produse  

de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Metodica  predării religiei. Știința procesului de învățământ 

Conceptul de metodica predării 

religiei. 

Procesul de învățământ și laturile sale.  

Funcțiile religiei 

Principiile educației religioase. 

 

Referat 

 

Prezentare orală 

 

Săptămâna  2 

2. Repere fundamentale ale activităților instructiv-educative la metodica predării religiei 

Finalitățile educației religioase (ideal 

educațional, scop, obiective).  

 

Abordarea integrată a conținuturilor 

învățării. 

 

Evaluarea  la eduația religioasă. 

Realizarea 

schemelor 

tematice 

Proiect de grup 

 

Proiect individual 

Demonstrarea 

modelelor-scheme 

Studiul și 

interpretarea 

simbolurilor religioase 

Observarea curentă a 

modelelor religioase 

 

Săptămâna 4 

 

 

3. Strategii didactice utilizate la metodica predării religiei 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Metodica religiei. Știința procesului de învățământ. 10 2 2 6 

2. Repere fundamentale ale activităților instructiv-

educative la metodica predării religiei.  

12 4 2 6 

3. Strategii didactice utilizate la predarea religiei. 14 6 2 6 

4. Modalități specifice de realizare ale activităților de 

predare-învățare-evaluare a religiei. 

14 6 2 6 

5. Didactica lucrului cu lexicul la metodica predării 

religiei. 

10 2 2 6 

 Total  60 20 10 30 
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Metode de expozitive 

 

 

Metode centrate pe elev de 

cunoaștere a religiei 

Metode interactive de grup 

Realizarea 

schemelor 

tematice 

Selectarea 

metodelor 

Proiect de grup 

Demonstrarea 

modelelor-scheme 

 

Informare 

Dramatizarea 

 

Săptămâna 6 

4. Modalități specifice de realizare a modalităților de predare-învățare-evaluare  a religiei 

Jocul didactic 

 

Observarea directă 

 

Rugăciunea 

 

Lectura după imagini biblice 

 

Deprinderi morale 

 

Filmul religios 

Prezentarea  

jocului 

Proiect didactic 

 

Lucrul pe echipe 

 

Lucrul în grup 

 

Proiect individual 

 

Lucrul cu textele 

istorice 

Proiect individual 

Prezentare 

 

Comunicare orală 

 

Audiere  

 

Prezentare 

 

Demonstrare 

 

Informare 

Prezentare 

 

Săptămâna 8 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 10 

 

 

 

5. Didactica lucrului lexical la metodica predării religiei. 

Termenii religioși, noțiuni specifice 

religiei. 

Cerinţele Curriculum-ului  în Republica 

Moldova.  

Exercițiul moral. Rolul lor în 

familiarizarea e lev i lor  cu patrimoniul 

religios, valorile creștine naționale și 

locale şi dezvoltara arealului moral 

spiritual.  

Didactica lucrului cu personalități, 

termeni, imagini, documente  la metodica 

predării religiei. 

Alcătuirea și anal iza  portofoliului 

elevului. 

Realizarea 

schemelor 

tematice 

 

Dosar de materiale 

 

 

Lucrul cu imaginile 

religioase 

 

Prezentarea 

portofoliului 

Demonstrarea 

modelelor-scheme 

 

 

 

Prezentare 

 

 

 

Comunicare orală 

 

Săptămâna 12 

 

 

 

 

Săptămâna 14 
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VIII. Sugestii metodologice 

 

Pentru o desfășurare cât mai eficientă a cursului Metodica predării religiei este important să se țină cont de 

interacțiunea dinamică dintre trei elemente:  predare-învățare-evaluare. Scopul acestui proces îl constituie 

transmiterea unor seturi de cunoștințe, formarea unor capacități, dobândirea de deprinderi, formarea de 

atitudini, în perspectiva autonomizării ființei sub toate aspectele (din punct de vedere cognitiv, afectiv, 

comportamental etc.) 

Acest curs urmărește câteva aspecte: 

 presupune învățarea pe dimensiuni instructive (de transmitere a cunostințelor) și formative;  

 atribuie roluri bine precizate elevilor;            

 funcționează pe baza binomului profesor-elev și are un caracter bilateral (în sensul că ambii parteneri sunt 

implicați, altfel învățarea nu are sens); 

 generează cunoaștere la nivelul elevilor care, cu această ocazie, intră în posesia unor cunoștințe și valori  ,,noi”; 

 are la bază transmiterea de cunoștințe (predarea) cu asimilarea acestora (învățarea) și cu validarea 

acestora (prin evaluare); 

 generează autoînvățare, motivează și fortifică elevul pentru învățare. 

 

 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea elevilor are loc atât în baza cunoștințelor teoretice, cât și în baza rezolvărilor situațiilor practice 

(secvențe din proiecte de orice tip de lecții  la religie). 

Evaluarea va viza eficacitatea cursului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate și rezultatele 

obținute de către elevi în activitatea de învățare. Ea va viza nu numai cunoștiințe, ci și capacități de 

argumentare și de identificare a noțiunilor studiate la diverse subiecte religioase. 

La fiecare etapă a actului didactic, se vor utiliza una sau mai multe tehnici de evaluare, cum ar fi: 

 Proba scrisă,  modalitate prin care se dovedește, se demonstrează  dacă cunoștințele obținute 

corespund scopului și cerințelor profesorului. 

 Observarea, metodă de cercetare, ce presupune urmărirea subiectului, fără ca acesta să fie 

sfidat, în scopul de a culege informații privind comportamentul lui în diverse situații și modul în 

care  reacționează la anumiți stimuli.  

 Proiecte individuale ca metodă interactivă individuală, ce se poate desfǎşura pe parcursul a 

câtorva zile sau sǎptǎmâni, are o importantă valoare instructiv-educativǎ, deoarece îl implicǎ 

activ pe elev în crearea și colectarea materialelor constitutive. 

 Portofoliul – mapă în care sunt păstrate toate proiectele didactice, schemele elaborate la 

unitatea de curs, referate, jocuri, fișe etc.  



12/12 
 

 Jocul didactic, o metodă de instruire, model simplificat, pentru a face posibilă analiza unor 

situații noi. Jocul utilizat ca mijloc de realizare a educaţiei reprezintă, practic, resortul intim care 

a propulsat umanitatea spre civilizaţie şi care a determinat o dublă luare în stăpânire: a mediului 

de către om şi  a  omului  de  către el însuşi. 

 

X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Sală de clasă amenajată corespunzător cerințelor de învățare, precum și materiale didactice: suport de 

curs, caiete, alte rechizite școlare necesare, mijloace didactice: tablă, proiector, calculator  și alte mijloace, 

în conformitate cu activitățile și cerințele actuale. 

 

 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei 

 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Metodica predării religiei,  

S. Șebu, M. Opriș, ed. Reîntregirea. 

Biblioteca 

Sala de lectură 

2. Suport de curs, Metodica predării religiei, 

V. Marola, București, 2006. 

Biblioteca 

Sala de lectură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


