
 

 
 

Cu Dumnezeu la 
început de an 

școlar 
 

 

 
Evaluarea cunoştinţelor dobândite în clasa a 
VI-a şi anunţarea obiectivelor şi subiectelor 
de studiat din clasa a VII-a. În această oră 
se poate aplica Testul de evaluare iniţială. 

 

 2 ore. 

 
 

 

 

 

CLASA a VII-a       1. Unitatea de învă ţ are: Credinţa creştină 

                            Numă rul de ore alocat: 5+1                                                                                                 Perioada: ………..……………….. 
  
     

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Dumnezeu se 
descoperă 

oamenilor. Sfânta 
Scriptură şi Sfânta 

Tradiţie 

2.1; 2.2; 3.1  Explicarea şi utilizarea noţiunii de revelaţie 
divină; 

 Argumentarea necesităţii revelaţiei divine; 

 Exerciţii de dialog pe tema revelaţiei divine; 

 Lecturarea şi interpretarea unor texte 
biblice pe tema dată; 

 Exerciţii de identificare a modalităţilor 
revelaţiei divine (naturală şi supranaturală); 

 Exerciţii de definire a Sfintei Scripturi şi a 
Sfintei Tradiţii; 

 Exerciţii de descriere a Sfintei Scripturi 

(părţi, număr de cărţi, evenimente pre-
zentate, autori etc.); 

 Exerciţii de recunoaştere a documentelor 
Sfintei Tradiţii; 

 Explicarea criteriilor Sfintei Tradiţii; 

 Exerciţii de selectare a unor elemente ale 
tradiţiei populare de elemente ale Sfintei 
Tradiţii. 
 

 conversaţia, explicaţia, dezbaterea, 
lectura, observarea dirijată; 

 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură, din materialele didactice 
auxiliare, Scrieri ale Sfinţilor Părinţi etc.); 

planşă cu documente ale Sfintei Tradiţii; 
cărţi de cult, Scrieri ale Sfinţilor Părinţi, 
catehisme etc.); 

 planşă: Crearea lumii; 

 activitate individuală şi activitate frontală; 

 2 ore. 

 observarea sistematică 

 temă de lucru în clasă 

 probă orală 

 

2. Crearea lumii 1.1; 3.1  Lecturarea şi explicarea textelor biblice 
referitoare la creaţie; 

 Comentarea unor teorii ştiinţifice privind 
apariţia lumii şi a omului; 

 Descrierea, pe baza textelor scripturistice şi 
a Crezului, concepţiei creştine cu privire la 
originea lumii; 

 Observarea şi descrierea unor imagini ce 
reprezintă etapele succesive ale creaţiei 
lumii; 

 Exerciţii  de analiză a unor citate din 
lucrările Sfinţilor Părinţi despre crearea lumii 

 conversaţia, explicaţia, lectura explicativă, 
exerciţiul, observarea dirijată; 

 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură, Teologia Dogmatică, de 
Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran şi Pr. Prof. Dr. 
Ioan Zăgrean, din lucrări ale Sfinţilor Părinţi 
etc.); 

 planşa Crezul; planşa Crearea lumii, C.D. 

sau imagini cu diverse aspecte ale naturii 
înconjurătoare; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 



 

de către Dumnezeu. 

 Realizarea unei prezentări power-point cu 
tema Zilele Creaţiei. 

 2 ore. 

3. Purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu faţă 

de lume 

1.1; 3.1  Lecturarea şi explicarea textelor biblice 
referitoare la purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu faţă de creaţie; 

 Exerciţii de definire a proniei divine şi a 
aspectelor sale; 

 Exerciţii de analiză a unor citate din 
lucrările Sfinţilor Părinţi sau a Părinţilor 
Bisericii despre acţiunea proniatoare a lui 
Dumnezeu; 

 Exerciţii de dialog despre manifestarea 
proniei divine faţă de întreaga creaţie; 

 Recunoaşterea manifestării proniei divine 
în viaţa proprie sau a altor persoane. 
 

 conversaţia, explicaţia, expunerea, lectura, 
observarea dirijată; 

 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură, Teologia Dogmatică, de 
Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran şi Pr. Prof. Dr. 
Ioan Zăgrean, din lucrări ale Sfinţilor Părinţi 
etc.); 

 C.D. (sau casetă video) cu imagini ce 
reflectă legile şi armonia din creaţie precum 
şi înţelepciunea absolută a Creatorului; 

 activitate frontală şi activitate individuală 

 1 oră 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă  

 

4. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Credinţa 
creştină” 

1.1; 2.1; 2.2; 
3.1 

 Realizarea unui eseu cu titlul: Manifesta-
rea iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni; 

 Comentarea teoriilor ştiinţifice privind 
apariţia lumii şi a omului; 

 Argumentare biblică; 

 Vizionarea unor filme documentare. 
 

 exerciţiul, conversaţia, dezbaterea, 
meditaţia religioasă; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 probă orală 

 autoevaluarea 

 observarea sistematică 

 eseul 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VII-a         2. Unitatea de învă ţ are: Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 

                                 Numă rul de ore alocat: 7+1                                                                                                                  Perioada: …………………………….. 

 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Puterea credinţei şi 
a prieteniei – 
Vindecarea 

slăbănogului din 
Carpernaum 

1.2  Lecturarea şi rezumarea textului 
scripturistic care prezintă vindecarea 
slăbănogului din Capernaum de către 
Domnul nostru Iisus Hristos; 
 Interpretarea textului biblic; 
 Analiza comparativă a unor situaţii 
menţionate în textul biblic, cu situaţii din 
viaţa de zi cu zi; 
 Exerciţii de dialog despre importanţa 
credinţei şi a dragostei faţă de aproapele în 
viaţa creştinului; 
 Exerciţii de identificare a faptelor care pot 
„îmbolnăvi” sufletul; 
 Argumentarea faptului că Iisus Hristos 
este adevăratul „Doctor” al sufletului. 
 

 expunerea, explicaţia, conversaţia, pro-
blematizarea, lectura, observarea dirijată, 
povestirea, exerciţiul; 

 texte–suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Minunile Domnului, de Serafim 

Papacosta, Editura „Reîntregirea”, Alba – 
Iulia, 2001 etc.); 

 icoana Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum; 

 fişă de lucru;  

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

2. Despre prietenie 
 
 

 

1.2  Exerciţii de dialog despre importanţa 
prieteniei; 
 Exerciţii de identificare ale criteriilor unei 
prietenii adevărate. 

 expunerea, explicaţia, conversaţia, pro-
blematizarea; 

 texte suport selectate de profesor; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

  

3. Hristos, Lumina 
lumii – 

 Vindecarea orbului 
din naştere 

1.2  Lecturarea şi rezumarea textului 
scripturistic care prezintă vindecarea orbului 
din naştere de către Domnul nostru Iisus 
Hristos; 
 Interpretarea textului biblic; 
 Analiza comparativă a unor situaţii 
menţionate în textul biblic cu situaţii din viaţa 
de zi cu zi; 
 Exerciţii de dialog despre importanţa 
credinţei în viaţa creştinului; 
 Exerciţii de identificare a faptelor care pot 
„îmbolnăvi” sufletul; 
 Argumentarea faptului că Iisus Hristos 
este adevăratul „Doctor” al sufletului. 
 

 expunerea, explicaţia, conversaţia, pro-
blematizarea, lectura, observarea dirijată, 
povestirea, exerciţiul; 

 texte–suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Minunile Domnului, de Serafim 
Papacosta, Editura „Reîntregirea” , Alba– 
Iulia, 2001 etc.); 

 icoana Vindecarea orbului din naştere; 

 fişă de lucru;  

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

4. Căinţă şi iertare – 
Pilda fiului risipitor 

 

1.2  Exerciţii de reactualizare a pildelor stu-
diate în clasa a V-a; 

 Exerciţii de lectură expresivă a textului pildelor; 

 Exerciţii de povestire orală; 

 lectură explicativă, conversaţia, dezbate-
rea, exerciţiul, meditaţia religioasă, proble-
matizarea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 



 

 Exerciţii de identificare a simbolurilor din 
fiecare pildă şi a semnificaţiei acestora; 

 Exerciţii de recunoaştere a imaginilor din pilde; 

 Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale  
desprinse din fiecare pildă, necesare 
îmbogăţirii vieţii spirituale individuale, de 
grup şi sociale; 

 Prezentarea unor modalităţi concrete de 
împlinire a învăţăturilor din fiecare pildă; 

 Dramatizarea pildelor. 
 

tură, materiale didactice auxiliare etc.); 

 planşe didactice sugestive, fişe de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 2 ore. 

 autoevaluarea 

5. Atotputernicia lui 
Dumnezeu – 

Învierea lui Lazăr 

1.2  Lecturarea şi rezumarea textului 
scripturistic care prezintă minunea învierii lui 
Lazăr de către Domnul nostru Iisus Hristos; 

 Interpretarea textului biblic; 

 Exerciţii de dialog despre rolul iubirii lui 
Hristos pentru prieteni; 

 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
manifestate de Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos în săvârşirea acestei minuni; 

 Exerciţii de identificare a unor soluţii de 
ajutorare a unor prieteni aflaţi în diferite 
situaţii. 

 conversaţia, explicaţia, lectura, poves-
tirea, exerciţiul, problematizarea, expune-
rea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Minunile Domnului, de Serafim 

Papacosta, Editura „Reîntregirea”, Alba-
Iulia, 2001 etc.); 

 harta Palestina Noului Testament; 

 icoana Învierea lui Lazăr; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

6. Bogăţia darurilor lui 
Dumnezeu – 

Pilda talanţilor 

1.2  Exerciţii de reactualizare a pildelor stu-
diate în clasa a V-a; 

 Exerciţii de lectură expresivă a textului pildelor; 

 Exerciţii de povestire orală; 

 Exerciţii de identificare a simbolurilor din 
fiecare pildă şi a semnificaţiei acestora; 

 Exerciţii de recunoaştere a imaginilor din pilde; 

 Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale  
desprinse din fiecare pildă, necesare 
îmbogăţirii vieţii spirituale individuale, de 
grup şi sociale; 

 Prezentarea unor modalităţi concrete de 
împlinire a învăţăturilor din fiecare pildă; 

 Dramatizarea pildelor. 
 

 lectură explicativă, conversaţia, dezbate-
rea, exerciţiul, meditaţia religioasă, proble-
matizarea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc.); 

 planşe didactice sugestive, fişe de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 autoevaluarea 

 

7. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Iisus 
Hristos – Învăţător 

şi Mântuitor” 

1.2  Exerciţii de dialog pe tema: Învăţăturile 
transmise de Hristos prin fapte (minuni) şi 
pilde; 

 Prezentarea modalităţilor manifestate a 
iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni, prin 
minunile studiate; 

 Exerciţii de autoevaluare a compor-
tamentului prin raportare la învăţăturile date 
de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
 

 conversaţia, exerciţiul, dezbaterea, pro-
blematizarea; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 fişe de lucru; 

 1 oră. 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 autoevaluarea 

 



 

 

CLASA a VII-a            Unitatea de învă ţ are: Marile sărbători creştine (Naşterea Domnului) 

                                Numă rul de ore alocat: 1                                                                                                  Perioada: …………………………….. 

 

 

1. Naşterea Domnului 
– bucuria credinţei 

 
 
 
 

3.1  Prezentarea scopului Întrupării Domnului 
nostru Iisus Hristos. 

 Povestirea unor evenimente religioase 
petrecute la Naşterea Domnului. 

 Exerciţii de identificare a timpului, locului şi 
spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dumnezeu 
ca Om adevărat. 

 Audierea şi învăţarea colindului Praznic 
luminos. 

 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple 
despre evenimente ce au legătură cu 
momentul „Naşterii Domnului”. 

 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu 
ocazia marii sărbători a Naşterii Domnului. 

 Identificare tradiţiilor de Crăciun. 
Îndrumarea elevilor la biserică în vederea 
primirii Sfintelor Taine: Spovedania şi 
Împărtăşania. 
 

 povestirea, lectura explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia; 

 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 
materiale didactice auxiliare, literatură sau 
create de profesor, poezii, colinde etc.); 

 ilustraţii cu evenimentele Naşterii 
Domnului; 

 fişă de lucru; 

 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 

 1 oră. 
 

 observarea sistematică 

 tema de lucru în clasă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASA a VII-a         3. Unitatea de învă ţ are: Exprimarea învăţăturii creştine 

                                 Numă rul de ore alocat: 4+1                                                                                                  Perioada: …..……………………. 

 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Rugăciunea în viaţa 
creştinului 

3.2  Dezbateri asupra rolului spiritual al 
rugăciunii în viaţa creştinului; 

 Exerciţii de analiză a unor fragmente din 
diferite tipuri de rugăciuni; 

 Exerciţii de identificare a unor persoane  
model, de săvârşire a rugăciunii; 

 Audierea unor fragmente din rugăciuni; 

 Alcătuirea unor rugăciuni personale. 
 

 lectura expresivă, povestirea, conversa-ia, 
explicaţia, problematizarea ,studiu de caz; 

 texte-suport (selectate din Cărţi de 
rugăciuni, Acatistier, etc. );  

 activitate frontală, activitate individuală şi 
pe grupe;  

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 

2. Sfânta Liturghie – 
întâlnire cu Hristos 

2.1; 3.2  Exerciţiu de dialog despre evenimentele 
care au dus la instituirea Sfintei Liturghii; 

 Exerciţii de definire a Sfintei Liturghii; 

 Exerciţii de identificare a momentelor 
principale ale Sfintei Liturghii; 

 Descrierea modului în care creştinii se 
pregătesc şi în care participă la Sfânta 
Liturghie; 

 Audiţia şi învăţarea unor cântări din Sfânta 
Liturghie; 

 Participarea la  Sfânta Liturghie. 

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia cu substitute, audiţia muzicală, 
argumentarea; 

 texte–suport (selectate din Liturgica 
generală, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe, Bucureşti, 1993, Predici, de Pr. 

Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe, Bucureşti, 2000 , Liturghierul 
explicat de Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1998, 
Tâlcuirea  dumnezeieştii Liturghii şi despre 
viaţa în Hristos, de Nicolae Cabasila, Editura 

Arhiepiscopiei, Bucureşti, 1992); 

 mijloace audio cu Sfânta Liturghie, casetă 
video (sau C.D.) cu Sfânta Liturghie; 

 fişă de lucru; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 2 ore. 
 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă  

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VII-a         4. Unitatea de învă ţ are: Trăirea învăţăturii creştine 

                                 Numă rul de ore alocat: 5+1                                                                                                                      Perioada: …………………………. 

 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Legea cea nouă – 
 Fericirile 

1.2; 2.1; 4.1  Descrierea împrejurărilor rostirii Fericirilor 

de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos; 

 Lecturarea şi explicarea Fericirilor; 

 Exerciţii de identificare în cele nouă Fericiri 

a virtuţilor creştine şi a răsplatei pentru 
dobândirea acestora; 

 Exerciţii de identificare în vieţile unor 
personalităţi biblice şi creştine a virtuţilor 
menţionate în Fericiri; 

 Exerciţii de dialog pe tema aplicării 
învăţăturilor din Fericiri în contextul actual; 

 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului moral-religios, prin raportare la „codul 
de conduită” prezentat de Mântuitorul Iisus 
Hristos în cele nouă Fericiri; 

 Audierea şi intonarea Fericirilor. 

 

 lectura explicativă, explicaţia, conversaţia, 
meditaţia religioasă, exerciţiul; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Teologia morală ortodoxă, vol. I, 
de Mitrop. Dr. Nicolae Mladin, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, Viu 
este Dumnezeu, Catehism pentru familie, 
Editura „Harisma”, Bucureşti, 1992; povestiri 
morale etc.); 

 planşa Fericirile; 

 harta Palestina Noului Testament; 

 casetă audio (sau C.D.) cu Fericirile; 

 mijloace audio pentru audierea Fericirilor; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 3 ore. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 autoevaluarea 
 

 

2. Faptele bune – 
roade ale virtuţilor 

4.2; 5.1  Exerciţii de identificare în vieţile sfinţilor a 
virtuţilor creştine dobândite; 

 Exerciţii de definire a noţiunii de virtute 
creştină; 

 Exerciţii de argumentare a importanţei 
virtuţilor în viaţa adevăratului creştin; 

 Exerciţii de dialog despre modalităţile de 
manifestare ale virtuţilor în viaţa creştinilor; 

 Dialog pe tema efectuării faptelor bune în 
viaţa cotidiană, ţinând cont de problemele 
sociale; 

 Participarea la acţiuni de caritate realizate 
de membrii comunităţii şi/sau ai altor 
confesiuni. 
 

 povestirea, explicaţia, expunerea, 
conversaţia, problematizarea, studiul de caz, 
meditaţia religioasă; 

 texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor; 
Teologia morală ortodoxă, Mitropolit Nicolae 
Mladin, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1979; scrieri ale Sfinţilor Părinţi, 
materiale didactice auxiliare etc.); 

 fişe de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 autoevaluarea 

 

3. Faptele rele – 
încălcări ale voii lui 

Dumnezeu 

4.2; 5.1  Exerciţii de comparare a comportamen-
telor unor persoane din textele biblice 
studiate şi din viaţa cotidiană; 

 Lecturarea şi interpretarea unor texte cu 
conţinut moral-religios ce pun în evidenţă 

 conversaţia, argumentarea, explicaţia, 
povestirea, problematizarea, meditaţia reli-
gioasă, jocul didactic, metoda „ciorchinelui”; 

 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
scrieri ale Sfinţilor Părinţi, scrieri ale 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 autoevaluarea 

 



 

gravitatea faptelor rele; 

 Exerciţii de definire a păcatului; 

 Exerciţii de dialog despre urmările 
păcatelor în viaţa spirituală individuală, de 
grup şi socială; 

 Argumentarea importanţei Tainei Spovedaniei 
pentru vindecarea bolii spirituale pricinuite 
de păcat; 

 Exerciţii de introspecţie pentru a constata 
la propria persoană dacă suferă de vreuna 
din „bolile” spirituale ce împiedică mântuirea. 
 

Părinţilor Bisericii; Teologia morală ortodoxă, 

Mitropolit Nicolae Mladin, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1979;   materiale didactice 
auxiliare etc.); 

 coală de hârtie, lipici, marker; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

4. Recapitulare, 
sistematizare , 

evaluare : „Trăirea 
învăţăturii creştine” 

1.2; 2.1; 4.1; 
4.2; 5.1 

 Exerciţii de dialog despre soluţionarea 
unor situaţii problemă în care pot fi cultivate 
virtuţile creştine şi evitate păcatele; 

 Exerciţii de stabilire a unor măsuri con-
crete pentru îmbunătăţirea vieţii spirituale. 
 

 conversaţia, dezbaterea, studiul de caz, 
problematizarea; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe;  

 1 oră. 

 probă orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASA a VII-a             Unitatea de învă ţ are: Marile sărbători creştine (Învierea Domnului) 

                                 Numă rul de ore alocat: 3                                                                                                   Perioada: …………………………… 

 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

Să petrecem perioada 
Postului Mare  cu 

Rugăciunea Sfântului  
Efrem Sirul (* ) – 

pregătire 
duhovnicească pentru 

Sfintele Paşti  
 
 

Săptămâna Patimilor 
– momente de 

meditaţie creştină 
 
 

Tradiţii Pascale la 
români 

 

1.2; 2.1;  

 
 Exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a lui 
Dumnezeu faţă de lume. 

 Povestirea evenimentelor religioase pe baza 
audierii casatei patimile Domnului. 

 Exerciţii de construire texte orale scurte pe 
baza unor imagini religioase ce reprezintă 
Patimile Domnului. 

 Redarea într-o succesiune logică a 
evenimentelor religioase, referitoare la Intrarea 
Domnului în Ierusalim, Patimile, Moartea şi 
îngroparea Domnului. 

 Exerciţii de formulare a unor învăţături morale, 
desprinse din comportamentul Domnului nostru 
Iisus Hristos. 

 Exerciţii de identificare a faptelor bune 
necesare pentru mântuire. 

 Participarea la slujbele din Săptămâna patimilor 
şi la Sărbătoarea Învierii Domnului. 

 Îndrumarea elevilor spre Sfânta Taină a 
Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.  
 
 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, 
observarea dirijată, meditaţia, conversaţia; 

 texte–suport (selectate din Biblie, materiale 
didactice auxiliare, poezii religioase etc.); 

 casete audio şi video, planşa Drumul Crucii, 
icoane; 

 fişă de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală. 

 3 ore. 
 
 

 observarea sistematică 

 tema de lucru în clasă 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASA a VII-a         5. Unitatea de învă ţ are: Spiritualitate şi viaţă creştină 

                                 Numă rul de ore alocat: 2+1                                                                                                                    Perioada: …………………………… 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
 

Iubirea prin fapte – 
 ajutorarea celor 
aflaţi în suferinţă 

4.2; 5.1  Exerciţii de dialog pe tema problemelor 
sociale care îi determină pe unii semeni  ai 
noştri să ajungă în suferinţă; 

 Exerciţii de identificare a nevoilor 
aproapelui nostru aflat în suferinţă; 

 Prezentarea unor acţiuni concrete prin 
care pot fi ajutaţi semenii noştri; 

 Argumentarea importanţei slujirii aproa-
pelui pentru mântuire; 

 Exerciţii de dialog privind rolul instituţiilor  
de asistenţă socială; 

 Discuţii privind importanţa rugăciunii în 
comun pentru semenii noştri  aflaţi în 
suferinţă. 

 Exerciţii de dialog privind organizarea 
activităţilor caritative. 

 expunerea, argumentarea, conversaţia, 
explicaţia, lectura, exerciţiul. 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

 observarea dirijată 

 probă practică 

 

2. Sfinţii Trei Ierarhi – 
modele ale iubirii 

faţă de semeni  

4.2; 5.1  Lecturarea şi rezumarea unor aspecte 
semnificative din viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi: 
Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz şi Ioan 
Gură de Aur; 

 Realizarea portretului fizic şi moral al 
Sfinţilor Trei Ierarhi; 

 Exerciţii de identificare a asemănării dintre 
cei Trei Sfinţi Ierarhi: Vasile cel Mare, 
Grigorie de Nazianz şi Ioan Gură de Aur; 

  Încadrarea liturgică a Sfinţilor Trei Ierarhi: 
Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz şi Ioan 
Gură de Aur, calendarul creştin - ortodox; 

 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportare la modelul 
spiritual oferit de cei Trei Sfinţi Ierarhi; 

 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale necesare progresului vieţii spirituale, 
pornind de la modelele filantropice oferite de 
Sfinţii Trei Ierarhi. 
 

 explicaţia, conversaţia, lectura, exerciţiul, 
expunerea, argumentarea, observarea 
dirijată; 

 texte–suport (selectate din Vieţile Sfinţilor 
de peste tot anul, după Mineie, Editura 
„Biserica Ortodoxă” , Alexandria, 2002, 
Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie, Editura 
„Episcopiei Romanului şi Huşilor”, 1993, 
Sfântul Ioan gură de Aur, Scrieri , Partea I, 
Colecţia P.S. B. al Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1987, Sfântul Vasile cel Mare, 
Scrieri, Partea I, Colecţia P.S.B. al 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române , Bucureşti, 1987 etc.); 

 icoane : Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul 
Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Gură de 
Aur şi Sfinţii Trei ierarhi; 

 fişe de lucru, C.D. (sau casetă video), 
imagini cu biserica Mănăstirii Sfinţii Trei 
Ierarhi. 

 activitate frontală, activitate individuală şi 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 



 

activitate pe grupe; 

 1 oră. 

3. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: 
„Spiritualitate şi 
viaţă creştină” 

4.2; 5.1  Dezbateri pe tema problemelor care îi 
determină pe unii semeni să ajungă în 
suferinţă; 

 Participarea la acţiuni de caritate realizate 
de membrii comunităţii şi / sau ai altor 
confesiuni în orfelinate, spitale,  azile; 

 Argumentarea faptului că Sfinţii Trei Ierarhi 
sunt modele de slujire şi misiune, în Biserica 
Ortodoxă. 
 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

 


