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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 
 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 
curriculumului naŃional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaŃionale 
şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, şi a 
DeclaraŃiei miniştrilor europeni ai educaŃiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene cu 
privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „DeclaraŃia de la 
Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăŃământului din România vizând finalităŃile, curriculumul şi 
structura învăŃământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru 
modificarea Legii învăŃământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naŃional la schimbările din structura învăŃământului 
preuniversitar: apartenenŃa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăŃământul obligatoriu şi la cel 
liceal; 

- valorificarea experienŃei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăŃământul liceal 
pornind de la competenŃe ca achiziŃii finale al învăŃării, prin care se asigură trecerea de la cunoaştere 
la acŃiune în formarea elevilor; 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăŃământ aprobate prin ordinul 
ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăŃământ pentru clasele a IX-a şi a  X-a pe componentele 
trunchi comun şi curriculum diferen Ńiat determină organizarea, la nivelul programei şcolare, a ofertei 
educaŃionale centrale în competenŃe şi conŃinuturi ale învăŃării prezentate distinct, pentru fiecare dintre 
aceste componente. 

În aceste condiŃii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaŃiei dintre programele şcolare pentru 
clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaŃională şi curriculară pe care acestea se 
fundamentează; 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăŃământ şi statutul specific al acesteia 
în cadrul curriculumului naŃional, precum şi contribuŃia disciplinei de învăŃământ la cele opt domenii 
de competenŃe cheie stabilite la nivel european; 

- CompetenŃe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învăŃământ 
sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăŃământ, pentru a evidenŃia achiziŃiile finale de 
învăŃare ale elevilor la sfârşitul învăŃământului obligatoriu şi/sau pentru a orienta pregătirea de 
specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini , finalităŃi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru 
învăŃământul liceal; 

- CompetenŃe specifice – conŃinuturi , nucleul funcŃional al programei şcolare, definit pentru fiecare an 
de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenŃelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare. 
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NOTA DE PREZENTARE 
 

Disciplina Istoria artei religioase se studiază în cadrul curriculumului diferenŃiat pentru clasele a 

IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaŃională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă 

maghiară), fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână în fiecare din cei doi ani de studiu.   

Studiul acestei discipline şcolare în liceele cu profil teologic se focalizează pe realizarea unei 

viziuni de ansamblu asupra diferitelor domenii ale artei religioase, în general, şi ale artei religios-creştine, 

în special, care să ofere elevilor oportunitatea formării propriului sistem de valori estetice şi a integrării 

acestora în ansamblul cunoştinŃelor religioase. Astfel, această disciplină şcolară îi pregăteşte pe elevi 

pentru înŃelegerea diferenŃelor dintre valorile estetico-artistice sacre şi cele profane, având ca obiectiv 

acceptarea diversităŃii şi înŃelegerea contribuŃiei artei religioase la îmbogăŃirea valorilor autentice ale 

culturii şi civilizaŃiei universale. 

Elaborarea programei şcolare de Istoria artei religioase a avut în vedere exigenŃele impuse de 

reforma curriculară din învăŃământul preuniversitar. Stabilirea competenŃelor şi selectarea conŃinuturilor 

au fost realizate respectând principiile relevanŃei, accesibilităŃii şi transmiterii sistematizate a 

cunoştinŃelor. CompetenŃele generale vizează receptarea personală a mesajului artistic al operelor de artă 

religioasă şi exprimarea sensibilităŃii estetice prin opere de artă religioasă. Repartizarea temelor pe cei doi 

ani de studiu a urmărit atât logica metodico-didactică a organizării unui curriculum bine articulat, precum 

şi logica internă a domeniului de studiu.  

Programa şcolară de Istoria artei religioase este structurată pe următoarele componente:  

• competenŃele generale, reprezentând ansambluri structurate de cunoştinŃe şi deprinderi care se 

formează pe întreg parcursul ciclului inferior al liceului; 

• valori şi atitudini, promovate prin învăŃarea disciplinei pe întreg parcursul ciclului inferior al 

liceului; 

• competenŃe specifice (derivate din competenŃele generale) asociate cu conŃinuturi ale învăŃării 

– prezentate distinct – pentru clasa a IX-a şi pentru clasa a X-a; 

• lista unităŃilor de conŃinut, specificată distinct – pentru clasa a IX-a şi pentru clasa a X-a; 

• sugestii metodologice; 

• recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 
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COMPETENłE GENERALE 

 

 

1. Prezentarea aspectelor specifice artei religioase, în general, şi 
religios-creştine, în special, utilizate în diferite stiluri de artă  

2. EvidenŃierea elementelor de limbaj plastic în interpretarea operelor de 
artă de inspiraŃie religioasă creştină 

3. Analizarea modalităŃilor de reprezentare a simbolurilor religioase şi 
religios-creştine în opere de artă 

 

 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

• Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă 
religioasă 

• Exprimarea iniŃiativei în aprecierea critică a operelor de artă religioasă 

• MotivaŃia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic religios, 
creştin şi necreştin 

• Aprecierea diverselor forme de expresie din patrimoniul artei religioase 
universale 
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CLASA A IX-A 

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

1. Prezentarea aspectelor specifice artei religioase, în general, şi religios-creştine, în special, utilizate 
în diferite stiluri de artă 

 
CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

1.1. Caracterizarea diferitelor domenii ale artei 
religioase 

- Obiectul şi scopul studierii istoriei artei religioase 
- Ramurile, principalele stiluri şi curente ale 

istoriei artei: arhitectura, sculptura, pictura şi 
grafica 

1.2. Analizarea elementelor specifice diferitelor 
stiluri de artă, în contextul epocilor istorice în care 
acestea au fost create 

- Arta gotică 
- Arta renascentistă 
- Manierismul 
- Arta barocului (secolele XVII-XVIII) 
- Arta clasicismului (secolele XVIII-XIX) 
- Sentimentalismul şi romantica (secolele 

XVIII-XIX) 

2. EvidenŃierea elementelor de limbaj plastic în interpretarea operelor de artă de inspiraŃie religioasă 
creştină 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 
2.1. Analizarea modalităŃilor de utilizare a 
elementelor de limbaj plastic în diferite opere de 
artă 
2.2. Interpretarea mesajului artistic creştin din 
diferite opere de artă de inspiraŃie religioasă 

- Leonardo da Vinci 
- Raffaello 
- Michelangelo 

3. Analizarea modalităŃilor de reprezentare a simbolurilor religioase şi religios-creştine în opere de artă 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 
3.1. Identificarea simbolurilor religioase utilizate 
în arta diferitelor popoare şi a diferitelor epoci 
istorice 
3.2. Interpretarea unor simboluri religioase şi 
religios-creştine reprezentate în diferite opere de 
artă  

- Arta Egiptului 
- Arta Mesopotamiei 
- Arta Israelului 
- Arta Indiei 
- Arta Elenă 
- Arta romană 
- Arta evului mediu 
- Arta islamului 
- Arta creştinismului timpuriu 
- Arta bizantină  
- Arta erei caroline 
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LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT 
 
Obiectul şi scopul studierii istoriei artei religioase 

Ramurile, principalele stiluri şi curente ale istoriei artei 
• Arhitectura 
• Sculptura 
• Pictura şi grafica 

Principalele ere şi curente ale istoriei artei religioase 
• Arta antică a Răsăritului şi a Europei 

- Arta Egiptului 
- Arta Mesopotamiei 
- Arta Israelului 
- Arta Indiei 
- Arta Elenă 
- Arta romană 

• Arta Evului Mediu 
- Arta creştinismului timpuriu 
- Arta bizantină 
- Arta islamului 
- Arta erei caroline 
- Arta gotică 
- Arta renascentistă: Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo 
- Manierismul 

• Arta barocului (secolele XVII-XVIII) 
• Arta clasicismului (secolele XVIII-XIX) 
• Sentimentalismul şi romantica (secolele XVIII-XIX) 
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CLASA A X-A 

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

1. Prezentarea aspectelor specifice artei religioase, în general, şi religios-creştine, în special, utilizate 
în diferite stiluri de artă 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

1.1. Sintetizarea elementelor specifice diferitelor 
stiluri de artă  

- Aspecte recapitulative privind ramurile, 
principalele stiluri şi curente ale istoriei artei 

1.2. Analizarea elementelor de artă religioasă şi 
religios-creştină prezente în diferite curente ale 
istoriei artei 

- Realismul  
- Naturalismul 
- Impresionismul 
- Simbolismul, expresionismul şi cubismul 

2. EvidenŃierea elementelor de limbaj plastic în interpretarea operelor de artă de inspiraŃie religioasă 
creştină 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

1.1. Analizarea diferitelor asocieri de elemente ale 
limbajului plastic, prezente în opere de artă de 
inspiraŃie religioasă  
2.1. Interpretarea mesajului artistic creştin din 
diferite opere de artă de inspiraŃie religioasă 

- Iconografia 

3. Analizarea modalităŃilor de reprezentare a simbolurilor religioase şi religios-creştine în opere de artă 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

3.1. Interpretarea diferitelor simboluri creştin-
religioase din Vechiul Testament şi din Noul 
Testament  
 
3.2. Analizarea unor opere de artă de referinŃă, care 
valorifică simboluri religioase  

- Imagini şi simboluri din Vechiul Testament: 
creaŃia, Edenul, Noe, turnul Babel, Iosif, Moise, 
Samson, David, Iuda Maccabeu 

- Imagini şi simboluri din Noul Testament: viaŃa 
şi activitatea lui Isus, răstignirea şi moartea lui 
Isus, Apocalipsa 

 
LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT 

Aspecte recapitulative privind ramurile, principalele stiluri şi curente ale istoriei artei   

Principalele ere şi curente ale istoriei artei religioase 
• Realismul 
• Naturalismul 
• Impresionismul 
• Simbolismul, expresionismul şi cubismul 

Imagini şi simboluri  
• Imagini şi simboluri din Vechiul Testament 

- CreaŃia 
- Edenul 
- Noe 

- Iosif 
- Moise 
- Samson 

- David 
- Iuda Maccabeu 
- Turnul Babel 

• Imagini şi simboluri din Noul Testament: 
- ViaŃa şi activitatea lui Isus 
- Răstignirea şi moartea lui Isus 
- Apocalipsa 

Iconografia 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 
Programa şcolară de Istoria artei religioase pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al 

liceului, filiera vocaŃională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) a urmărit deplasarea 
accentului de pe conŃinuturi pe competenŃe, asigurându-se astfel o perspectivă nouă asupra domeniului 
teologic şi asupra demersului didactic. CompetenŃele specifice au fost corelate cu unităŃile de conŃinut, 
avându-se în vedere posibilitatea ca o competenŃă specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai 
multe unităŃi de conŃinut. 

CompetenŃele specifice vizează dezvoltarea capacităŃii elevilor de a recepta mesajul artistic şi 
spiritual, de a urmări corect parcursul compoziŃional, de a organiza informaŃiile, de a comunica opiniile 
clar şi configurativ, de a utiliza un limbaj adecvat, prin folosirea termenilor specifici. De asemenea, sunt 
valorificate aspectele interdisciplinare, prin compararea mijloacelor de expresie artistică specifice în 
religie, literatură, muzică etc.  

ConŃinuturile propuse oferă o viziune unitară asupra principalelor domenii ale educaŃiei artistico-
estetice şi sunt corelate cu achiziŃiile dobândite de elevi la educaŃia artistică în ciclul gimnazial.  

Programa se adresează atât profesorilor care predau această disciplină şcolară, precum şi autorilor 
de manuale şcolare, fiind concepută să încurajeze creativitatea didactică şi adecvarea demersurilor de 
predare-învăŃare la particularităŃile elevilor, prin flexibilitatea ordinii studierii unităŃilor de conŃinut, prin 
valorificarea experienŃei de viaŃă a elevilor şi a specificului comunităŃii din care aceştia fac parte. 

În activitatea de predare-învăŃare se recomandă organizarea unor strategii de tipul:  
- consultarea unor lucrări de specialitate, care să susŃină capacitatea de apreciere critică a unei 

opere de artă;  
- exerciŃii de percepere a unor desene, picturi, fotografii, sculpturi, în scopul sesizării mijloacelor 

de expresie; 
- vizionarea unor monumente, muzee, expoziŃii, catedrale, biserici etc.; 
- analizarea critică a unor lucrări de artă religioasă în diferite stiluri, relevând calităŃile lor artistice; 
- discutarea în clasă a unor imagini din albumele de artă, proiecŃii şi diapozitive, casete video, 

filme sau emisiuni TV; 
- comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă religios-creştină. 
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