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NOTA DE PREZENTARE 
 

Disciplina Istoria civilizaţiilor şi a religiei se studiază în cadrul curriculumului diferenţiat, 

profilul teologic, cultul romano-catolic, fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână pentru clasele a IX-

a şi a X-a. 

Studierea acestei discipline se realizează din perspectiva istoriei universale şi are ca scop 

familiarizarea elevilor cu evenimente şi contexte semnificative din istoria omenirii, cu informaţii 

şi idei despre instituţii, experienţe şi culturi care au contribuit la constituirea condiţiei umane, din 

preistorie până în zilele noastre. Studierea, prin comparaţie, a civilizaţiilor este pentru elevi un 

prilej de a descoperi implicaţiile esenţiale ale culturii asupra destinului uman, de a valoriza 

efortul omului pentru a se adapta în timp şi pentru a face faţă provocărilor, interioare şi exterioare 

deopotrivă. De asemenea, cunoaşterea marilor culturi stimulează buna înţelegere, respectul şi 

dialogul fratern cu semenii noştri de pretutindeni. 

Programa şcolară pentru disciplina Istoria civilizaţiilor şi a religiei este elaborată potrivit 

modelului de proiectare curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei şcolare este 

realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului de ciclul liceal.  

Programa şcolară de Istoria civilizaţiilor şi a religiei este structurată pe următoarele 

componente:  

• notă de prezentare; 

• competenţe generale; 

• valori şi atitudini; 

• competenţe specifice asociate cu conţinuturile; 

• conţinuturi ale învăţării; 

• sugestii metodologice; 

• sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară. 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate 

prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme 

generale, în diverse contexte particulare.   



 3 

Competenţele generale evidenţiază achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul 

perioadei de studiu a acestei discipline şcolare.  

Lista de valori şi atitudini este exprimată în termeni de finalităţi de natură axiologică 

urmărite prin studiul acestei discipline şi este în acord cu valorile şi atitudinile celorlalte 

discipline ce dau identitate specializării Ghid turism religios.  

Competenţele specifice reprezintă nucleul funcţional al programei şcolare şi evidenţiază 

rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărui an de studiu, fiind derivate din competenţele 

generale. 

Competenţele specifice sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării relevante pentru 

domeniul istoriei civilizaţiilor şi a religiei.  

Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei, privind metodologia de 

aplicare a programei şcolare şi proiectarea demersului didactic. Acestea includ propuneri de 

organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea de competenţe, 

recomandări de strategii didactice specifice disciplinei şi de modalităţi de evaluare. Sugestiile 

metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi realizarea 

activităţilor cu elevii.  

Sugestiile bibliografice pentru lectura suplimentară se adresează atât profesorilor, ca 

surse de informare şi documentare pentru pregătirea demersului didactic, cât şi elevilor care 

doresc să aprofundeze prin studiu individual anumite conţinuturi abordate de această disciplină 

şcolară. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Identificarea unui ansamblu de elemente comune existente în culturile laice şi 

sacre 

2. Analizarea izvoarelor specifice diferitelor religii şi culturi 

3. Utilizarea corectă şi eficientă a limbajului istorico-umanist în diferite situaţii de 

comunicare 

4. Evidenţierea valorilor umanismului în raport cu experimentul omului preistoric 

5. Interpretarea timpului: timp profan şi timp sacru 
 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Dezvoltarea şi consolidarea atitudinii de toleranţă, de conciliere şi de dialog 

cu celelalte culturi şi religii 

• Conştientizarea propriei identităţi în raport cu cei din alte religii 

• Cultivarea respectului faţă de valorile existente în celelalte culturi 

• Stimularea gândirii reflexive şi critice prin lectura şi comentarea unor texte 

din istoria culturii universale ori prin contactul cu diferite elemente de artă 
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CLASA A IX-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
 
1. Identificarea unui ansamblu de elemente comune existente în culturile laice şi sacre 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea elementelor 
specifice primelor civilizaţii, laice 
şi sacre  

- Civilizaţia sumero-akkadiană 
- Civilizaţia ebraică 
- Civilizaţia Arabiei 
- Civilizaţia etiopiană 
- Civilizaţia egipteană 
- Civilizaţia persană 
- Civilizaţia Indiei 
- Civilizaţia Chinei 
- Civilizaţia greacă 
- Civilizaţia romană 
- Civilizaţia islamică 
- Cultura şi civilizaţia etruscă 
- Civilizaţia epocilor preistorice: epoca paleolitică, epoca 

neolitică, civilizaţia megalitică 
- Civilizaţia mesopotamiană 

1.2. Recunoaşterea asemănărilor 
dintre diferite culturi 

- Descoperirea: scrierea şi interpretarea documentelor 
- Descoperirile de la Ugarit 
- Descoperirile de la Marea Moartă 
- Credinţele: zeii, demonii, magia  
- Zorile religiei revelate 
- Divinaţia. Viaţa de apoi 
- Literatura. Miturile eroilor  
- Miturile zeilor. Lirica. Literatura de înţelepciune. Izvoare 

istorice şi ştiinţifice. 
- Poemul Enuma elis şi poemul creării Lumii 
- Religiile hittiţilor şi ale canaaneenilor 

2. Analizarea izvoarelor specifice diferitelor religii şi culturi  
Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Identificarea izvoarelor 
istorice diferitelor culturi şi 
civilizaţii 

- Izvoarele Greciei Antice 
- Izvoarele Romei republicane şi imperiale 
- Izvoarele Islamului 

3. Utilizarea corectă şi eficientă a limbajului istorico-umanist în diferite situaţii de 
comunicare  

Competenţe specifice  Conţinuturi 
3.1. Utilizarea corectă a 
termenilor specifici în descrierea 
unor evenimente istorice ale 
popoarelor antice 

- Definirea termenilor 
- Repere cronologice 
- Cadrul  istorico-geografic 
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4. Evidenţierea valorilor umanismului în raport cu experimentul omului preistoric  
Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Identificarea unor aspecte de 
superioritate a legilor cetăţii în 
raport cu legislaţia şi doctrina 
diferitelor culturi 

- Codul lui Hammurabi 
- Legea celor 12 table 
- Cutuma şi uzanţa 
- Textele juridice şi societatea 

4.2. Analizarea unor doctrine 
socio-politice a civilizaţiei greco-
romane, din perspectiva rolului 
lor istoric  

- Cetate-polis 
- Repere istorice: de la Grecia preistorică, la Epoca 

Miceniană. Epoca clasică. Epoca elenistică. Constituţia 
ateniană. Constituţia spartană. Viaţa religioasă. Forme de 
cult. Panteonul grecilor antici. Misterele de la Eleusis şi 
misterele orfice 

- Democraţia ateniană 
- Civilizaţia romană. Repere spaţio-temporale 
- Viaţa socio-politică şi culturală. Educaţia 
- Viaţa religioasă. Panteonul şi cultul roman. Cultul 

morţilor 
- Republica romană 
- Imperiul macedonean 
- Imperiul persan 
- Imperiul roman 

4.3. Realizarea de comparaţii 
între credinţe populare cu privire 
la soarta omului după moarte şi 
cultul morţii la popoarele antice 

- Epoca paleolitică. Credinţe, idei şi practici religioase 
- Epoca neolitică. Ritualuri magico-religioase 
- Civilizaţia megalitică. Templele din Malta 

5. Interpretarea timpului: timp profan şi timp sacru 

5.1. Identificarea unor aspecte de 
timp profan şi timp sacru în 
doctrina marilor civilizaţii 

- Mitografia romantică 
- Gândirea indo-europeană 
- Importanţa dimensiunii sacrale. 
- Sacer în raport cu zeii 
- Sacer în raport cu numinosum 
- Sacer şi realul 
- Me: sacrul ca temelie a cosmosului 
- Sinteza sumero-akkadiană 
- Religiile mesopotamiene. Teogonii şi cosmogonii 
- Mitologia asiro-babiloniană 
- Influenţa culturii şi civilizaţiei mesopotamiene 
- Influenţa Egiptului antic asupra civilizaţiilor 

mediteraniene 
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LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 

 
 
• Noţiuni introductive (Lumen gentium 8;16) 

- Definirea termenilor 
- Repere cronologice 

• Civilizaţia epocilor preistorice 
- Epoca paleolitică. Credinţe, idei şi practici religioase. Semnificaţiile simbolice ale 

mormintelor. Picturile rupestre 
- Epoca neolitică. Ritualuri magico-religioase 
- Civilizaţia megalitică. Templele din Malta 

• Civilizaţia mesopotamiană 
- Spaţiul mesopotamian. Sinteza sumero-akkadiană 
- Religiile mesopotamiene. Teogonii şi cosmogonii 
- Mitologia asiro-babiloniană 
- Poemul Enuma elis şi poemul creării Lumii 
- Codul lui Hammurabi 
- Eshatologia mesopotamiană 

• Hittiţii şi  canaaneenii 
- Viziunea religioasă canaaneană. Panteonul. Zeul Baal  

• Civilizaţia Egiptului antic 
- Cadrul  istorico-geografic 
- Religia. Templul şi cultul egiptean 
- Cartea egipteană a morţilor 
- Influenţa Egiptului antic asupra civilizaţiilor mediteraniene 

• Civilizaţia persană  
- Cadrul geografic şi istoric 
- Religia: Mazdeismul. Zarathusdra 
- Misterele lui Mithra 
- Maniheismul 

• Civilizaţia grecilor antici 
- Repere istorice: de la Grecia preistorică, la Epoca Miceniană. Epoca clasică. Epoca 

elenistică 
- Constituţia ateniană. Constituţia spartană 
- Viaţa religioasă. Forme de cult 
- Panteonul grecilor antici 
- Misterele de la Eleusis şi misterele orfice 

• Cultura şi civilizaţia etruscă 
- Etruscii în Peninsula Italică. Viaţa cotidiană 
- Zei, credinţe, ritualuri 
- Disciplina etruscă 
- Scrierea şi literatura etruscă 

• Civilizaţia romană 
- Repere spaţio-temporale 
- Viaţa socio-politică şi culturală. Educaţia 
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- Viaţa religioasă. Panteonul şi cultul roman. Cultul morţilor 
• Civilizaţia islamică 

- Repere istorice şi spaţio temporale 
- Religia islamică. Izvoarele şi doctrina. Coranul 

• Civilizaţia Indiei 
- Repere istorice şi spaţio temporale 
- Religia vedică timpurie 
- Brahmanismul  
- Budismul 
- Jainismul 
- Samkhya-yoga  
- Hinduismul 
- Neohinduismul 

• Importanţa dimensiunii culturilor şi civilizaţiilor sacrale 
- Mitografia romantică 
- Gândirea indo-europeană 
- Importanţa dimensiunii sacrale 
- Sacer în raport cu zeii 
- Sacer în raport cu numinosum 
- Sacer şi realul 
- Me: sacrul ca temelie a cosmosului 
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CLASA A X-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
 
1. Identificarea unui ansamblu de elemente comune existente în culturile laice şi sacre  

Competenţe specifice  Conţinuturi 
1.1. Identificarea unor elemente 
comune a civilizaţiilor antice, a 
celor din Evul mediu şi a celor 
din timpul modern 

- Gnosticismul, bogumilismul, bahaismul, mormonii, new 
age 

- Civilizaţia ebraică 
- Civilizaţia geto-dacilor 

2. Analizarea izvoarelor specifice diferitelor religii şi culturi  
Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Realizarea de comparaţii 
între izvoarele specifice culturilor 
şi religiilor din Asia şi America 

- China antică 
- Confucianismul 
- Budismul 
- Daoismul 
- Civilizaţii precolumbiene 
- Incaşii 
- Maiaşii 
- Aztecii 

3. Utilizarea corectă şi eficientă a limbajului istorico-umanist în diferite situaţii de 
comunicare  

Competenţe specifice  Conţinuturi 
3.1. Utilizarea corectă a 
termenilor specifici diferitelor 
contexte socio-culturale, în cadrul 
dialogului inter-etnic 

- Islamul 
- Civilizaţiile creştine 

4. Evidenţierea valorilor umanismului în raport cu experimentul omului preistoric  
Competenţe specifice  Conţinuturi 

4.1. Analizarea culturii 
continentului european modern  
în comparaţie cu  vechile culturi 
europene care au precedat 

- Imperiul roman 
- Formarea statului unitar 
- Uniunea Europeană 
- Principalele caracteristici ale globalizării şi 

ecumenismului 
 

4.2. Identificarea de diferenţe şi 
similitudini între simbolismul 
culturilor creştine şi a celor 
necreştine 

- Civilizaţia ebraică 
- Creştinismul: catolicism, ortodoxism, protestantism 
 



 10 

5. Interpretarea timpului: timp profan şi timp sacru.  

5.1. Identificarea unor aspecte de 
timp profan şi timp sacru în 
doctrina marilor culturi 

- Mitografia romantică 
- Gândirea indo-europeană 
- Importanţa dimensiunii sacrale 
- Sacer în raport cu zeii 
- Sacer în raport cu numinosum 
- Sacer şi realul 
- - Me: sacrul ca temelie a cosmosului 

 
 
 

LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 
• Civilizaţiile Chinei 

- China antică 
- Confucianismul 
- Daoismul 
- Cultura tibetană 

• Civilizaţia Americii precolumbiene 
- Incaşii 
- Maiaşii 
- Aztecii 

• Civilizaţia geto-dacilor 
- Principalele caracteristici  

• Civilizaţia ebraică 
- Spaţiul geografic 
- Ambianţa culturală semită 
- Religia: zorile revelaţiei 
- Evreii în epoca patriarhilor 
- Evreii în perioada exodului 
- Iudaismul: context politic şi socio-cultural 
- Practici cultice 
- Revoluţia valorilor 
- Concepţia asupra istoriei 
- De la patriarhi la Moise 
- Epoca judecătorilor 
- Exilul şi reîntoarcerea 
- Biblia. Legea 
- Literatura profetică 
- Literatura didactică şi de înţelepciune 
- Epoca Talmudului 
- Cabala evreiască 
- Problemele socio-politice actuale ale iudaismului 
- Originalitatea şi influenţa culturii ebraice  

• Islamul: context politic şi cultural 
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- Epoca Ataturk 
- Khazarii 
- Turcii oghuzi şi cucerirea Bagdadului 

• Imperiul roman şi civilizaţiile creştine 
- Formarea statului unitar 
- Uniunea Europeană 
- Principalele caracteristici ale globalizării şi ecumenismului 
- Creştinismul: catolicism, ortodoxism, protestantism 

• Grupări socio-culturale vechi şi moderne 
- Gnosticismul, bogumilismul, bahaismul, mormonii, new age 
- Cabala evreiască 
- Zeii 
- Hinduismul 
- Mitografia romantică 
- Gândirea indo-europeană 
- Importanţa dimensiunii sacrale 
- Sacer în raport cu zeii 
- Sacer în raport cu numinosum 
- Sacer şi realul 
- Me: sacrul ca temelie a cosmosului 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

Istoria civilizaţiilor şi a religiei, ca parte a istoriei universale şi în acelaşi timp ca disciplină 

de studiu, are menirea de a îmbogăţi cultura generală a elevului şi de a oferi oportunităţi de 

identificare şi înţelegere a elementelor definitorii pentru dezvoltarea şi evoluţia civilizaţiilor. 

Finalitatea studierii acestei discipline vizează facilitarea dialogului între oameni ce aparţin 

diferitelor culturi. 

Modul în care este concepută programa şcolară pentru disciplina Istoria civilizaţiilor şi a 

religiei răspunde, mai întâi de toate, nevoii de familiarizare a elevilor cu noţiunile de bază 

referitoare la istoria civilizaţiilor şi la marile grupări socio-culturale din trecut şi din prezent, în 

perspectiva dialogului internaţional. Totodată, studiul acestui domeniu permite conexiuni cu 

celelalte discipline umaniste, care îi furnizează elevului cunoştinţele despre cultură, în general, şi 

despre evoluţia civilizaţiei umane, a dogmelor şi moralei sociale, evidenţiind prin aceasta 

potenţialul nesfârşit de care se poate folosi omul modern pentru a găsi răspunsuri la marile 

întrebări ale vieţii. 

Activităţile propuse pentru construirea demersurilor de învăţare trebuie să antreneze în 

egală măsură ambii parteneri ai procesului educaţional: elevul şi profesorul. Rolul profesorului 

este acela de călăuză în demersurile de furnizare a informaţiilor corecte, de explicare a 

terminologiei de specialitate, de interpretare a diferitelor izvoare şi evenimente sociale, de 

înţelegere treptată a relaţiilor dintre diferite culturi şi religii, de identificare a aspectelor din 

diferite culturi, pe care omul le supune permanent căutărilor şi întrebărilor sale existenţiale. Rolul 

elevului este de a învăţa prin cooperare, de a căuta informaţii, de a le interpreta şi analiza din 

perspectiva experienţei proprii şi a contextului social actual. Demersurile didactice vor promova 

flexibilitatea în învăţare şi transferul cunoştinţelor la o varietate de niveluri: de la un set de 

concepte la altul, de la o disciplină la alta, de la un an şcolar la altul, din cadrul şcolii în viaţa 

personală.  

Aceste activităţi contribuie la dezvoltarea interesului pentru cultura generală şi în mod 

special pentru istoria marilor culturi, la spargerea diferitelor stereotipuri şi automatisme de 

gândire, la cultivarea atitudinii de înţelegere faţă de semeni, de iertare, de slujire, de iubire, de 

respect şi solidaritate umană. 
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În parcurgerea temelor prevăzute de programa şcolară se va apela la îmbinarea metodelor 

didactice tradiţionale (expunerea, prelegerea, explicaţia, exerciţiul etc.) cu cele moderne (studiul 

de caz, dezbaterea, procesul literar, dramatizarea etc.). Utilizarea surselor istorice trebuie să se 

afle permanent în atenţia profesorului. Totodată, utilizarea investigaţiei ca demers didactic 

favorizează exersarea tehnicilor de muncă intelectuală, învăţarea prin descoperire, coroborarea 

izvoarelor istorice şi interpretarea lor, cultivarea interesului pentru cercetare etc. Integrarea noilor 

tehnologii informatice în procesul de predare-învăţare (utilizarea prezentărilor PowerPoint de 

către profesor sau elevi, utilizarea şi analizarea informaţiilor preluate de pe internet etc.) devine 

esenţială pentru realizarea unor lecţii atractive, care să suscite interesul elevilor şi să valorifice 

cunoştinţele acestora dobândite în afara şcolii, în contexte nonformale şi informale de educaţie. 

Evaluarea reprezintă o componentă de bază a procesului didactic. Aceasta trebuie să se 

realizeze ca evaluare continuă, formativă. Alături de formele clasice de evaluare, se recomandă 

utilizarea unor instrumente complementare de evaluare, pe care specificul disciplinei Istoria 

civilizaţiilor şi a religiei le poate susţine: proiectul de cercetare a unor surse istorice, portofoliul 

referitor la diferite evenimente istorice sau culturale, autoevaluarea. 
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