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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

2 august 2012 
 

Proba scrisă 
Religie ortodoxă  

 
MODEL 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
 
Următoarea secvenŃă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox, clasa a V-a: 
 
CompetenŃele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăŃare-evaluare 
a disciplinei „Religie - Cultul Ortodox” au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini: 

- Conştientizarea rolului învăŃăturilor Bisericii în viaŃa personală şi a comunităŃii; 
- Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi a obligaŃiilor care decurg din apartenenŃa la 
diferite dentităŃi (confesiune, naŃiune, comunitate, profesie, cultură etc.); 
- Asumarea toleranŃei etnice, religioase şi cultural. 
 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 
1.2. Identificarea, în pildele studiate, a modalităŃilor de 
relaŃionare cu Dumnezeu 

- Să fim prevăzători - Pilda celor zece 
fecioare 

2.2. Comunicarea clară şi corectă a conŃinutului şi 
mesajului moral-religios din textele studiate 

- Întemeierea Bisericii Creştine. 
Răspândirea creştinismului 

3.4.  Prezentarea principalelor evenimente din istoria 
Bisericii primare 

- Răspândirea creştinismului pe teritoriul 
Ńării noastre. Sfântul Apostol Andrei 

3.1 Cunoaşterea învăŃăturilor de credinŃă referitoare la 
Sfintele Taine 

- Sfintele Taine: Botezul, Mirungerea, 
Spovedania, Împărtăşania 

4.2.  Aplicarea învăŃăturilor creştine cu privire la relaŃiile 
dintre semeni şi cu natura înconjurătoare 

- Natura - darul lui Dumnezeu pentru 
oameni 

5.2. Manifestarea respectului faŃă de toŃi semenii, atât în 
comunicarea directă, cât şi în spaŃiul virtual 

- Creştinul în şcoală şi în societate 

 (Programe şcolare Religie - Cultul Ortodox, Clasele a V-a - a VIII-a, OMECI 5097/09.09.2009) 
 

PrezentaŃi demersul educaŃional desfăşurat în vederea formării/ dezvoltării competenŃelor 
precizate în secvenŃa dată, având în vedere următoarele: 

- precizarea a cinci metode didactice folosite în predarea religiei, justificând totodată şi 
alegerea acestora din perspectiva formării/ dezvoltării competenŃelor date; 

- exemplificarea formării/ dezvoltării competenŃelor date prin utilizarea metodelor didactice 
pe care le-aŃi ales; 

- descrierea modului de utilizare a cinci mijloace de învăŃământ adecvate pentru formarea/ 
dezvoltarea competenŃelor date; 

- compararea a două mijloace de învăŃământ din punct de vedere al eficienŃei acestora în 
formarea competenŃelor precizate; 

- evidenŃierea importanŃei contextului intra şi interdisciplinar în predarea-învăŃarea religiei; 
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- justificarea modului în care forma frontală, respectiv individuală de organizare a activităŃii 
didactice favorizează formarea/dezvoltarea competenŃelor specifice precizate în secvenŃa 
de mai sus; 

- explicarea importanŃei sugestiilor metodologice, prevăzute în programa şcolară, pentru 
demersul educaŃional la disciplina Religie – Cultul Ortodox; 

- argumentarea unui punct de vedere cu privire la faptul că programa şcolară recomandă o 
serie de valori şi atitudini care să completeze dimensiunea cognitivă a învăŃării cu cea 
afectiv-atitudinală şi morală, din perspectiva finalităŃilor educaŃiei. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
 
Următoarea secvenŃă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox, clasa a XII-a: 

 
CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

1.1. Sintetizarea principalelor învăŃături de credinŃă ortodoxă 
despre înviere şi viaŃa veşnică 

- Rugăciunile pentru cei adormiŃi în Domnul 

1.3. Prezentarea poziŃiei şi învăŃăturii Bisericii Ortodoxe 
referitoare la anumite problem actuale 

- Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 

2.2. Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente 
diferite referitoare la o temă de religie 

− Rolul creştinismului în dezvoltarea culturii 
şi civilizaŃiei europene 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral- 
creştin în exemplele oferite de mari personalităŃi religioase 
din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, 
promotori ai creştinismului 

− Oameni de cultură români - promotori ai 
credinŃei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor 
Crainic, Vasile Voiculescu, Nicolae 
Steinhardt, Petre łuŃea, Dumitru Stăniloae, 
Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi etc.) 

4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina 
învăŃăturii creştine 

− Rolul tinerilor în apărarea vieŃii 
(combaterea violenŃei, a suicidului, a 
eutanasiei şi a degradării demnităŃii umane) 

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă 
dată, utilizând atât învăŃătura de credinŃă a Bisericii, cât şi 
cunoştinŃe de la alte discipline 

− Monumente reprezentative de artă 
religioasă din Europa şi din România 

(Programe şcolare Religie - Cultul Ortodox, clasele a IX-a – a XII-a şi pentru şcolile de arte şi 
meserii, OMECT 5230 /01.09.2008) 

 
a) ElaboraŃi un test de evaluare sumativă,  alcătuit din 5 tipuri diferite de itemi, pentru evaluarea 
formării/ dezvoltării competenŃelor din secvenŃa dată, astfel încât fiecărei competenŃe să îi 
corespundă câte un item. 
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat 
în baremul de evaluare şi corectitudinea ştiinŃifică a informaŃiilor de specialitate.            30 puncte 
 
b) PrezentaŃi demersul de evaluare a competenŃelor date, utilizând o metodă complementară de 
evaluare, la alegere, având în vedere: 
- explicarea a două avantaje ale metodei pentru care aŃi optat; 
- prezentarea modalităŃii de proiectare a demersului evaluativ prin metoda aleasă; 
- detalierea criteriilor de evaluare corespunzătoare modalităŃii de proiectare prezentate   15 puncte 
 
 


