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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

 

Disciplina Religie – Cultul Romano-Catolic (romano-catolic de limbă maghiară) îşi 

propune să ofere elevilor posibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii caracteristicilor principale ale 

propriei confesiuni religioase. 

Studierea Religiei ca disciplină şcolară este generată de diversitatea contextului social 

actual, când există preocuparea pentru aprofundarea conţinutului moral din partea tuturor 

confesiunilor religioase, ca şi pentru valorificarea valenţelor formativ-educative. 

Programa de faţă se doreşte a fi un instrument util de lucru atât pentru profesorul de religie, 

cât şi pentru ceilalţi profesori care predau discipline din aria curriculară “Om şi societate”. 

Dominantele noului curriculum sunt: 

- utilizarea informaţiilor provenite din diferite surse (biblice, istorice etc.); 

- dezvoltarea vocabularului specific disciplinei în cadrul comunicării orale sau scrise; 

- rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor şi procedeelor specifice religiei ca disciplină 

de studiu şi nu numai; 

- înţelegerea rolului religiei în viaţa prezentă şi a importanţei acesteia de-a lungul timpului; 

- adaptarea conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. 

Programele şcolare de Religie – Cultul Romano-Catolic vizează formarea elevilor în spiritul 

valorilor moral-creştine, care să stea la baza concepţiei relaţiei dintre Dumnezeu şi om, precum şi 

a relaţiilor dintre oameni. Având ca fundament idealul educaţional al Bisericii şi experienţa 

seculară a învăţământului catolic, programele de religie urmăresc să vină în întâmpinarea dorinţei 

de cunoaştere a elevilor. 

Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. 

Revizuirea programelor de Religie au avut în vedere următoarele aspecte:  

- descongestionarea programelor şcolare; 

- abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică; 

- utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective, dezvoltarea unei strategii 

didactice pornind de la obiective, asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta; 

- asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european, cu 

standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe - cheie, îndeosebi a competenţelor 
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interpersonale, interculturale, sociale şi civice, indispensabile vieţii active într-o societate a 

cunoaşterii specifică secolului XXI. 

- asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările 

intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. 

Structura programei cuprinde: obiective-cadru, obiective de referinţă, exemple de 

activităţi de învăţare, conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de 

performanţă: 

- obiectivele cadru, urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial, având un grad ridicat 

de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de 

specificul disciplinei. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de 

Religie ale tuturor celorlalte culte. 

- obiectivele de referinţă, formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu 

şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un 

an de studiu la altul; în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul 

obiectivelor de referinţă, cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul 

claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită, în termeni concreţi, observabili şi 

măsurabili, care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor.   

- exemplele de activităţi de învăţare, care propun modalităţi de organizare şi de realizare a 

demersului didactic cu elevii; modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de 

învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile 

didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Pe baza exemplelor propuse 

de programa şcolară, cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate, adecvate 

specificului fiecărei situaţii de învăţare. 

- conţinuturile învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea 

obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse; 

- standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial, în calitatea lor de 

standarde naţionale, de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare, la 

sfârşitul gimnaziului. 

Proiectarea activităţii didactice, elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie 

precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. În 

cadrul programei, fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă; atingerea 

obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. Cadrul didactic poate opta 

pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte 

activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. Strategiile de lucru 
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propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă 

a acesteia.  

Centrarea pe elev, ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor 

exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: 

- utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare, de 

manifestare a spiritului ecumenic, deschis, critic, tolerant şi creativ; 

- exersarea lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei; 

- realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu, project citizen, proiecte în beneficiul comunităţii), 

prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei, de propunere a unei strategii de 

rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte, din şcoală sau din comunitate. 

Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor 

cultelor.  
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OBIECTIVE CADRU 

 

 

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii 
omului 

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 

3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
Bisericii 

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament 
moral-religios 

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte 
credinţe şi convingeri 
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CLASA A V-A 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii 
omului 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a V-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 să definească rugăciunea ca mijloc 
de dialog cu Dumnezeu; 

 

- formularea şi rostirea de rugăciuni; 
- dialog pe tema tipurilor de rugăciuni şi a 

rolului acestora în viaţa unui creştin; 

1.2  să înţeleagă semnificaţia sfintelor 
sacramente; 

- dialog pe tema semnificaţiei sfintelor 
sacramente: semne văzute ale harurilor 
nevăzute dăruite de Dumnezeu, mijloc 
de relaţionare cu Dumnezeu şi cu 
aproapele nostru, chemare a omului 
pentru a fi părtaş la viaţa divină, mijloc 
prin care Isus acţionează în lume; 

- dialog pe tema importanţei unor 
sacramente în viaţa creştină. 

OC 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a V-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1 să utilizeze corect termenii 
religioşi ce 

definesc Sfintele Sacramente în 
exprimarea orală şi scrisă. 

 

- exerciţii de identificare a semnificaţiei 
unor termeni în diferite contexte; 

- utilizarea de glosare, dicţionare, liste de 
cuvinte; 

- completarea de rebusuri cu tematică 
religioasă; observarea şi comentarea 
unor imagini şi texte cu conţinut religios. 

OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
Bisericii 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a V-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1 să înţeleagă semnificaţia Sfintei 
Liturghii ca centru al vieţii creştine; 

- dezbateri colective pe tema semnificaţiei 
Sfintei Liturghii şi a locului acesteia în 
slujbele Bisericii; 

- participarea la slujbele religioase; 
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3.2 să descrie principalele 
caracteristici ale Sfintelor 
Sacramente; 

- exerciţii de identificare în Sfânta 
Scriptură a pasajelor referitoare la 
sacramente şi comentarea lor; 

- dialog pe tema semnificaţiei 
caracteristicilor sacramentelor: materii, 
forme, semne, simboluri, ritualuri, 
obiceiuri şi tradiţii; 

- exerciţii de analiză a istoricului unor 
sacramente; 

- vizionarea de filme sau înregistrări video 
cu Sfintele Sacramente. 

OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-
religios 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a V-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

4.1 să conştientizeze importanţa 
primirii sfintelor sacramente; 

 

- dialog pe tema rolului primirii 
sacramentelor; 

- realizarea unor diagrame şi tabele 
cronologice cu momentele în care se 
primesc sacramentele; 

4.2 să înţeleagă angajamentele ce 
decurg din promisiunile făcute la 
primirea unor sacramente; 

- dialog pe tema angajamentelor făcute la 
botez, chemarea de slujire în Biserică; 

- participarea la ceremoniile legate de 
unele sacramente. 

OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi 
convingeri 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a V-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

5.1 să descrie elementele specifice ale 
sacramentelor la principalele 
confesiuni creştine; 

- vizitarea bisericilor altor confesiuni; 
- organizarea de întâlniri şi dezbateri cu 

reprezentanţi ai altor culte; 

5.2 să identifice elemente comune 
între culte creştine. 

- exerciţii de identificare a caracteristicilor 
comune şi a diferenţelor dintre formele 
sacramentelor la diferite culte; 

- dialog pe tema elementelor de unitate 
dintre diferite culte. 
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CONTINUTURI  

I. Introducere în liturgie   

1. Ce este liturgia? 

2. Elementele liturgiei 

o Despre rugăciune  

o Semne şi simboluri în liturgie 

3. Sfânta Liturghie 

o Liturgia Cuvântului 

o Liturgia Euharistiei 

4. Spaţiul liturgic 

o Biserica 

5. Anul liturgic 

o Adventul – Crăciunul 

o Postul Mare 

o Paştele 

o Rusaliile 

o Cinstirea Sfintei Fecioare Maria şi a Sfinţilor 

II. Introducere în sacramente 

1. Despre har 

2. Sacramentele – Împărţirea şi rolul lor 

III. Sacramentele iniţierii creştine 

1. Botezul 

- Instituirea, definiţia, materia şi forma sacramentului 

- Celebrarea sacramentului 

- Roadele sacramentului 

2. Mirul sau Confirmaţiunea 

a. Istoricul şi importanţa sacramentului 

b. Definiţia, materia şi forma sacramentului 

c. Semnele şi ritualurile sacramentului 

d. Roadele sacramentului 

3. Euharistia 

- Vechea şi Noua Alianţă 
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- Definiţia, materia şi forma sacramentului 

- Condiţii pentru a primi Sfânta Împărtăşanie 

IV. Sacramentele de vindecare 

4. Pocăinţa sau Spovada 

- Păcatul şi consecinţele sale în viaţa omului 

- Instituirea, definiţia, materia şi forma sacramentului 

- Condiţiile necesare pentru celebrarea sacramentului 

- Ritualul sacramentului 

5. Maslul sau ungerea bolnavilor 

- Definiţia, materia şi forma sacramentului 

- Celebrarea şi roadele sacramentului 

V. Sacramentele de slujire a comunităţii 

6. Preoţia 

a. Întemeierea, definiţia, materia şi forma sacramentului 

7. Căsătoria 

a. Definiţia, materia şi forma sacramentului 

b. Scopul căsătoriei. Datoriile celor căsătoriţi 

VI. Despre sacramentalii 
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Clasa a VI - a  

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii 
omului 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 să înţeleagă semnificaţia creştină a 
celor zece porunci; 

 

- lectura din Biblie; 
- dezbatere colectivă pe tema semnificaţiei 

Celor zece porunci: semn al iubirii lui 
Dumnezeu faţă de oameni, temelie a 
raporturilor omului cu Dumnezeu şi cu 
semenii; 

- exerciţii de analiză a Celor zece porunci 
prin prisma poruncii iubirii faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni, instaurată 
de Isus;  

1.2  să conştientizeze importanţa 
respectării Zilei Domnului în viaţa 
creştinului 

. 

- dialog pe tema semnificaţiei zilei 
Domnului în Sfânta Scriptură şi a 
modului de sfinţire a acesteia. 

OC 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1 să diferenţieze între sensul propriu 
şi sensul figurat al unor termeni 
biblici; 

 

- utilizarea de glosare, dicţionare, 
enciclopedii; 

- completarea şi crearea de rebusuri pe 
teme 

- date; 
- exerciţii de utilizare a unor termeni 

religioşi în diferite contexte, cu diferite 
sensuri; 

2.2 să identifice caracteristicile 
metaforei si parabolei biblice. 

 

- exerciţii de analiză comparativă a unei 
parabole / metafore literare şi a uneia din 
Biblie. 

OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
Bisericii 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 
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3.1 să analizeze învăţăturile creştine 
transmise prin Cele zece porunci; 

 

 

- lectura din Biblie; 
- dialog pe tema formelor de manifestare a 

Poruncilor lui Dumnezeu în viaţa obişnuită (în 
familie, în biserică, în societate); 

3.2 să identifice în Sfânta Scriptură şi în 
texte patristice de referinţă cazuri de 
respectare/ nerespectare a poruncilor lui 
Dumnezeu; 

 

 

 

- studiu de caz: care din personajele biblice, 
sfinţi au respectat/nu au respectat Poruncile lui 
Dumnezeu; 

- redactarea de compuneri, portrete ale unor 
personaje biblice; 

- exerciţii de identificare a păcatelor împotriva 
Poruncilor lui Dumnezeu; 

3.3 să explice semnificaţia Poruncilor 
Bisericii ca expresie a grijii acesteia fata de 
oameni. 

 

 

- lectură din Biblie; 
- exerciţii de analiză a semnificaţiei Poruncilor 

Bisericii: participarea la sacramente, postul, 
sărbătorile anului liturgic. 

OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-
religios 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

4.1 să identifice virtuţile creştine cuprinse 
în cele zece porunci; 

- exerciţii de analiză a Celor zece porunci; 
- dialog pe tema constrângerii/libertăţii de 

alegere a respectării/nerespectării poruncilor 
biblice; 

4.2 să înţeleagă deosebirile dintre normele 
etice contemporane şi poruncile biblice. 

- redactarea unei liste de reguli pentru 
clasă/comunitate; 

- exerciţii de comparaţie între reguli 
etice/porunci biblice; 

- exerciţii de evaluare a unor situaţii-problemă 
din perspectiva respectării poruncilor 
biblice/regulilor etice. 

OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi 
convingeri 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va 
fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

5.1 să iniţieze şi să participe la pregătirea 
de activităţi comune cu copii ce aparţin 
altor culte; 

- proiectarea şi organizarea de activităţi în 
comun (excursii, activităţi de 
binefacere); 

5.2 să identifice principalele etape ale 
rezolvării unor situaţii - problemă. 

- jocuri de rol pe tema rezolvării de 
conflicte; 

- exerciţii de 
argumentare/contraargumentare a unor 
opinii, idei; 

- studii de caz. 
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CONŢINUTURI 
I.  Noţiuni generale 

1.  Modul creştin de viaţă 

2.  Conştiinţa 

II. Porunca principală 

III. Cele zece porunci 

1.  „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu mai ai alţi Dumnezei afară de mine!” 

- Rugăciunea 

- Virtuţile divine 

- Sfintele moaşte 

2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar! 

3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti Ziua Domnului! 

4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta! 

5. Să nu ucizi! 

a.  Demnitatea omului 

b.  Iubirea aproapelui 

c.  Apărarea vieţii 

6.  Să nu faci fapte necurate! 

7.  Să nu furi! 

8.  Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 

IV. Cele cinci porunci ale Bisericii 

V. Virtuţile morale 

VI. Fapte bune 

VII. Păcatul 

1.  Păcatul – boala sufletului 

2.  Păcatele împotriva Duhului Sfânt 

VIII. Pe urmele lui Cristos 

IX. Suferinţa – mijloc al mântuirii 

X. Preoţia generală 

XI. Viaţa călugărească  
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CLASA A VII-A 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii 
omului 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

1.1 să definească Biserica drept popor 
al lui Dumnezeu, însufleţit de Duhul 
Sfânt şi călăuzit de păstori sufleteşti; 

- analiza comparativă a rolului Bisericii 
în primele veacuri / în societatea 
contemporană; 

- vizionarea de filme didactice pe tema 
istoriei Bisericii; 

1.2  să recunoască în răspunsul 
Bisericii Catolice la întrebările 
existenţiale o dovadă a existenţei unui 
plan divin în istorie, de iubire şi 
mântuire, al cărui moment decisiv 
este Isus Cristos. 

- dezbatere colectivă pe tema planului lui 
Dumnezeu de mântuire a oamenilor: etape, 
semnificaţie 

OC 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

2.1 să definească în mod adecvat 

conceptele referitoare la istoria 

Bisericii; 

 

- exerciţii de identificare a sensului corect 
al unor termeni religioşi din liste de definiţii; 

- alcătuirea de glosare cu noţiuni de 
istorie/istoria Bisericii; 

- utilizarea de dicţionare, enciclopedii; 

2.2 să utilizeze corect termenii 
religioşi învăţaţi în elaborarea de 
compuneri si studii pe teme date; 

- redactarea de compuneri, studii pe teme 
biblice date; 

- exerciţii de diferenţiere a sensului 
clasic/actual al unor termeni religioşi. 

OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
Bisericii 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 
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3.1 să descrie evenimentele 
importante din istoria Bisericii în 
primele veacuri; 

- realizarea de cronologii cu principalele 
evenimente din perioada de început a 
Bisericii; 

- lectura şi analiza unor texte istorice 
referitoare la evenimentele studiate; 

- dialog pe tema cauzelor persecuţiilor 
creştinilor din primele veacuri; 

3.2 să evalueze consecinţele 
Evenimentelor din anul 1054  în 
istoria creştinismului; 

- realizarea unor studii documentare 
despre separările din cadrul Bisericii; 

- exerciţii de ierarhizare a cauzelor 
evenimentelor studiate; 

- dialog pe tema libertăţii religioase; 

- utilizarea de hărţi, atlase, enciclopedii; 

3.3 să descrie aspecte specifice istoriei 
Bisericii locale. 

- realizarea de biografii şi portrete ale 
unor personalităţi din istoria Bisericii locale; 

- studiu de caz: viaţa şi activitatea unei 
personalităţi din istoria Bisericii locale; 

- organizarea de vizite la diferite 
obiective religioase care prezintă o 
importanţă deosebită pentru istoria Bisericii 
locale. 

OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-
religios 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

4.1  să evalueze consecinţele în plan 
individual şi social ale abaterii de la 
normele de conduită creştină; 

-- jocuri de rol; 

- - studii de caz pe tema abaterii de la norme; 

4.2 să argumenteze importanţa 
sfinţilor părinţi şi a modelelor 
spirituale din istoria Bisericii; 

- - lectură din Biblie; 

-- elaborarea de liste de bibliografii, proiecte 
personale pe tema istoriei Bisericii; 

-- dialog pe tema rolului modelului în viaţa 
personală şi a comunităţii; 

-- studii de caz. 
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OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi 
convingeri 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

5.1 să demonstreze importanţa 
apartenenţei la Biserica universală 
concomitent cu individualitatea 
conferită de propria confesiune; 

- - participarea la întâlniri ecumenice; 

-- dezbatere pe tema semnificaţiei Bisericii 
universale; 

- - vizitarea de obiective religioase aparţinând 
altor 

confesiuni; 

5.2 să argumenteze ca scopul unei 
vieţi autentic religioase este 
comuniunea deplină cu Dumnezeu şi 
cu semenii. 

- dialog pe tema modalităţilor de 
comuniune cu cei ce aparţin altor culte 
religioase. 

 

CONŢINUTURI 
 

I. Biserica în primele veacuri 

1. Biserica din Ierusalim (mediul iudaic şi Rusaliile) 

2. Persecuţiile şi răspândirea Bisericii. Petru şi Paul 

3. Persecuţiile din primele veacuri 

4. Biserica primeşte libertatea. Edictul de la Milano 

5. Conciliile ecumenice de la Niceea şi de la Constantinopol 

6. Conciliile ecumenice de la Efes şi de la Calcedon 

II. Biserica în Evul Mediu 

1. Evenimentele din 1054 

2. Ereticii şi Inchiziţia 

3. Papii în exil la Avignon 

III. Biserica în epoca modernă şi contemporană 

1. Martin Luther şi Reforma protestantă 

2. Calvin – Reforma în Elveţia 

3. Răspândirea protestantismului 

4. Henric al VIII-lea şi anglicanismul 
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5. Reforma catolică. Papii reformatori şi Conciliul Tridentin 

6. Iluminismul şi Revoluţia franceză 

7. Cultele neoprotestante 

8. Conciliul Vatican I şi II 

IV. Organizarea Bisericii catolice locale 

Istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia 

Istoria Diecezei Romano-Catolice de Oradea 

Istoria Diecezei Romano-Catolice de Satu-Mare 

Istoria Diecezei Romano-Catolice de Timişoara 

Viaţa şi activitatea episcopului Márton Áron 
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CLASA A VIII-A  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii 
omului 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

1.1 să descrie semnificaţia Sfintei 
Treimi ca element central al credinţei: 
Dumnezeu Tată - Creator, Dumnezeu 
Fiul – Mântuitor, Dumnezeu Duhul 
Sfânt–Dătător de viaţă; 

- lectura biblica; 

- exerciţii de analiză a articolelor 
Crezului; 

- structurarea conţinutului Crezului pe 
idei tematice; 

1.2  să definească credinţa ca dar al lui 
Dumnezeu, oferit oamenilor din 
iubire. 

- exerciţii de analiză a mesajului lui 
Cristos: “Fericiţi cei săraci cu duhul”; 

- lecturarea unor texte semnificative din 
literatura religioasă şi/sau filosofică 

OC 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a se 
recomandă următoarele activităţi: 

2.1 să analizeze semnificaţiile actuale 
ale unor termeni utilizaţi în Sfânta 
Scriptura; 

- exerciţii de identificare a sensurilor 
posibile ale unor cuvinte (iubire etc.); 

- utilizarea de dicţionare, glosare; 

2.2 să redacteze scurte comentarii 
referitoare la credinţă, pe baza unor 
texte din Sfânta Scriptura. 

- exerciţii de analiză pe baza textului; 

- exerciţii de argumentare / 
contraargumentare pe o tema dată; 

- lectură biblică; 

- elaborarea unor liste de lecturi. 

OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei 
Bisericii 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 
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3.1 să definească Biserica drept 
comunitate care face cunoscut 
Cuvântul lui Dumnezeu, continuă 
faptele lui Cristos şi trăieşte prin 
puterea Duhului Sfânt; 

- lectură biblică; 

- exerciţii de analiză a Crezului pe unităţii 
tematice, având ca suport Catehismul; 

- comentarea momentelor din istoria 
Bisericii în care s-a definitivat Crezul; 

3.2 sa analizeze structurile bisericeşti 
ca forme de slujire autentica faţă de 
Dumnezeu şi faţă de 

comunitate. 

- exerciţii de analiză a rolului Bisericii la 
întărirea credinţei; 

- studiu de caz: Cum se implică Biserica 
în rezolvarea problemelor comunităţii. 
-  

3.3  
-  

OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-
religios 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

4.1 să sintetizeze învăţăturile lui Isus 

referitoare la virtuţile creştine; 

- elaborarea de liste cu virtuţile creştine 
transmise prin învăţăturile lui Isus; 

- exerciţii de analiză a unor parabole 
biblice; 

4.2 să explice semnificaţia păcatului 
ca îndepărtare a credinciosului de 
Dumnezeu; 

- elaborarea de liste cu păcatele capitale 
corespunzătoare fiecărei virtuţi identificate; 

- exerciţii de definire a păcatelor în sens 
biblic / în sens comun 

4.3 să argumenteze necesitatea 
participării active la viaţa Bisericii. 

- dialog pe tema rolului Bisericii într-o 
comunitate; 

- participarea la slujbe bisericeşti; 

- organizarea de activităţi comune şcoală-
biserica. 



 

Religie – Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară– Clasele  a V-a– a VIII-a 19

OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi 
convingeri 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se 
recomandă următoarele activităţi: 

5.1 să ilustreze prin exemple concrete 

rolul rugăciunii în comuniune; 

- formularea unor rugăciuni pe tema 
credinţei; 

- organizarea de activităţi de 
întrajutorare; 

5.2 să analizeze principiul 
universalităţii iubirii lui Cristos şi 
principiul chemării lui Dumnezeu la 
libertatea credinţei ca elemente 
centrale ale creştinismului. 

- realizarea de eseuri pe tema libertăţii 
credinţei; 

- participarea la acţiuni de caritate si 
ecumenice. 

 

  

 

 

 

CONŢINUTURI 

 

I. Existenţa lui Dumnezeu 

1. Există sau nu există Dumnezeu? Creaţia ne vorbeşte despre Dumnezeu 

2. Cine este Dumnezeu? Însuşirile lui Dumnezeu 

3. Preasfânta Treime 

II. Dumnezeu – Tatăl 

1. Prezenţa lui Dumnezeu în Vechiul Testament 

2. Cristos ne vorbeşte despre Dumnezeu Tatăl 

3. Un tată care ne iartă şi ne iubeşte (Pilda fiului risipitor) 

III. Dumnezeu – Fiul 

1. Cristos – împlinirea profeţiilor mesianice 

2. Isus – Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Mariei 

3. Începutul activităţii publice a lui Isus (botezul, ispitirea, nunta din Caana) 

4. Învăţătura şi parabolele lui Isus 

5. Isus este atotputernic ca şi Tatăl: minunile lui Isus 

6. Patima şi moartea lui Isus. Învierea lui Isus (argumente) 

IV. Dumnezeu – Duhul Sfânt 

1. Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură. Numele, denumirile şi simbolurile Duhului 
Sfânt 
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2. Acţiunea Duhului Sfânt în viaţa creştinului 

V. Biserica 

1. Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii 

2. Organizarea Bisericii 

VI. Omul în drum spre viaţa veşnică – Păcatele capitale şi virtuţile opuse lor 

1. Mândria / umilinţa 

2. Mânia / stăpânirea de sine 

3. Desfrâul / curăţia 

4. Invidia / bunătatea 

5. Lenea / hărnicia 

6. Lăcomia / cumpătarea 

7. Zgârcenia / generozitatea 

 

 

 

 

 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ  

 

 

OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui 
Dumnezeu, ca fundament al 
mântuirii şi desăvârşirii omului 

S1. Identificarea şi comentarea elementelor 
esenţiale ale învăţăturii creştine  

 

OC 2. Cunoaşterea şi folosirea 
adecvată a limbajului din sfera 
valorilor religioase, într-un discurs 
oral sau scris 

 

S2.Utilizarea corectă, într-un discurs oral sau 
scris, a termenilor specifici învăţăturii creştine  

S3. Realizarea, verbal sau în scris, a unor 
corelaţii interdisciplinare, valorificând 
terminologia însuşită la orele de religie 

 

OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor 
Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase 
şi a istoriei Bisericii  

S4. Recunoaşterea şi comentarea unor texte din 
Sfânta Scriptură 
S5. Explicarea principalelor evenimente din 
istoria Bisericii 

 

OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi 
consolidarea deprinderilor de 
comportament     moral-religios  

S6.Analizarea mesajului moral-religios dintr-un 
text biblic sau patristic  
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S7.   Descrierea importanţei identificării unor 
modele spirituale în Sfânta Scriptură şi în istoria 
Bisericii pentru formarea caracterului moral-
religios 

OC 5. Educarea atitudinilor de 
acceptare, înţelegere şi respect faţă 
de cei de alte credinţe şi convingeri  

 

S8. Identificarea valorilor moral-religioaase 
comune tuturor convingerilor religioase  

 

 

 

 


