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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

30 iulie 2013 
 

Probă scris ă 
 

Religie Ortodox ă de Rit Vechi (ru și și lipoveni) 
VARIANTA 2 

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

 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  
 

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasa 
a V-a: 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2.2 Deprinderea semnificaţiei globale a unui text cu conţinut 
religios  

- Cărţile Vechiului Testament: cărţi de 
proorocire (profeţie), de povăţuire, de 
legislaţie, istorice 
 

3.1  Prezentarea semnificaţiei Sfintei Liturghii ca centru al 
vieţii creştine 

- Despre rugăciune. Rugăciunea în timpul 
Postului 
 

4.1 Formularea unor aprecieri asupra comportamentului 
unor personaje biblice din Vechiul Testament 

- Facerea Lumii nevăzute 

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

 
Prezentaţi demersul educaţional desfăşurat în vederea formării/dezvoltării competenţelor precizate în 
secvenţa dată, având în vedere următoarele: 

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

- exemplificarea formării/dezvoltării competenţelor date prin utilizarea metodelor didactice pe 
care le-aţi ales; 

- precizarea a două mijloace de învăţământ, specifice religiei, justificând totodată şi alegerea 
acestora din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor date; 

- exemplificarea formării/dezvoltării competenţelor date prin utilizarea mijloacelor de învăţământ 
pe care le-aţi ales; 

- menţionarea unei forme de organizare extraşcolară a educaţiei religioase şi justificarea 
modului în care aceasta poate favoriza formarea /dezvoltarea competenţelor specifice 
precizate în secvenţa de mai sus. 
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SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasa 
a VIII-a: 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1 Definirea credinţei ca dar al lui Dumnezeu oferit 
oamenilor din iubire 
 

- Principalele sărbători după calendarul 
creştin ortodox de rit vechi: 
- Sărbătorile Crăciunului la ruşii 
lipoveni 
 

2.1 Utilizarea noţiunilor şi expresiilor religioase nou 
învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare (istorie, 
literatură, muzică, geografie, artă) 

- Patriarhul Nikon şi reforma Bisericii 
 

3.1 Analizarea evenimentelor din istoria Bisericii ortodoxe 
ruse de rit vechi 

- Protopopul Avvakum şi adepţii acestuia 
 

4.1 Argumentarea necesității participării active la viaţa 
Bisericii 
 

- Creştinii ortodocşi ruşi de rit vechi – 
staroobriadţî 

5.1 Să analizeze caracteristicile confesiunilor ortodoxe de rit 
vechi şi relaţiile existente între acestea 
 

- Centre şi monumente de cultură spirituală 
ale creştinilor ortodocşi de rit vechi din 
România 

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

 
Elaboraţi cinci itemi diferiţi (de tip: pereche, alegere multiplă, alegere duală, cu răspuns scurt sau de 
completare, de tip eseu structurat) pentru evaluarea formării/dezvoltării competenţelor din secvenţa 
dată, astfel încât fiecărei competenţe să îi corespundă câte un item. 
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, corectitudinea elaborării baremului de evaluare 
şi de notare a acestora şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.   
            
 

 
 

 


