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ARGUMENT
Necesitatea [i foloasele unei activit\]i catehetice bine
sus]inut\
În vremea în care ne-a rânduit Dumnezeu s\ lucr\m pentru
mântuirea noastr\ auzim tot mai des despre efectele îndep\rt\rii omului de Creatorul s\u. Acest lucru s-a întâmplat de la
c\derea omului din Rai [i se repet\ cu orice gest de ignoran]\
[i necunoa[tere în care se adânce[te omul. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de în\l]area de-a dreapta Tat\lui,
le-a adresat ucenicilor îndemnul: „mergând, înv\]a]i toate
neamurile, botezându-le în numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sfântului Duh, înv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte v-am
poruncit vou\, [i iat\ Eu cu voi sunt în toate zilele, pân\ la
sfâr[itul veacului. Amin.” (Matei 28, 19-20). Solu]ia este a[adar
aceea a unei credin]e con[tiente [i personale, a unei întâlniri
reale cu Mântuitorul Iisus Hristos, o cunoa[tere a lui Dumnezeu
care înseamn\, de fapt, via]a ve[nic\ (Ioan 17, 3). În acest
sens, responsabilitatea slujitorilor Bisericii, care au primit prin
hirotonie slujirea înv\]\toreasc\, este de a-i înv\]a pe credincio[i cum s\ se apropie în mod con[tient de Dumnezeu. În ultima
perioad\ se încearc\ o revigorare a con[tiin]ei catehetice amor]it\ [i intimidat\ în perioada comunist\ prin organizarea activit\]ii catehetice la nivelul Patriarhiei Române. Acest efort
trebuie îns\ aprofundat în teritoriu, mai ales c\ se observ\ un
relativism doctrinar care se datoreaz\ unei catehiz\ri anemice
sau dezordonate. Arhiepiscopia Ia[ilor î[i propune, prin biroul
de catehez\ din cadrul Sectorului Înv\]\mânt, s\ vin\ în sprijinul preo]ilor din parohii în lucrarea pe care o au ace[tia în
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comunitatea pe care o p\storesc pentru cunoa[terea [i aprofundarea doctrinei ortodoxe, participarea activ\ a credincio[ilor
la s\vâr[irea cultului divin, intensificarea [i generalizarea activit\]ilor cu caracter catehetic.

NOT| DE PREZENTARE
Activitatea catehetic\: între cateheza clasic\ [i cea
ocazional\
În primele secole cre[tine cateheza a fost atât ocazional\
cât [i didactic\. Era ocazional\ atunci când se f\cea într-un mod
neorganizat, în locuri întâmpl\toare, de c\tre catehe]i pasageri
[i era didactic\ atunci când presupunea un loc, un spa]iu [i un
timp bine determinate, fiind desf\[urat\ în cadrul unor institu]ii
cu autoritate (Biserica, [coli catehetice) [i sus]inut\ de persoane
preg\tite [i autorizate de aceste institu]ii. Cu toate c\ nu se mai
poate vorbi de catehumeni în în]elesul termenului din Biserica
primar\, exist\ [i ast\zi necesitatea de a-i catehiza pe cre[tinii
ortodoc[i din parohii, familiarizându-i cu doctrina [i cultul Bisericii Ortodoxe, sus]inându-i în cre[terea duhovniceasc\. Una din
piedicile pe care le întâmpin\ preo]ii din parohii în leg\tur\
cu programul de catehez\ propriu-zis\ este aceea a lipsei prezen]ei unui grup constant la orele de catehez\ [i a eterogenit\]ii celor care particip\. De aceea, cateheza propriu – zis\ trebuie
dublat\ de cateheza ocazional\. Prin cateheza ocazional\ în]elegem acel demers didactic menit s\-i apropie pe credincio[i
de înv\]\tura ortodox\ [i de dreapta-vie]uire care se desf\[oar\ pe o perioad\ scurt\ (10-15 minute) [i în leg\tur\ direct\
cu cultul Bisericii: dup\ o anumit\ slujb\, înainte de spovedanie, cu prilejul s\vâr[irii unor ierurgii în casele credincio[ilor
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(aghiazm\, sfin]ire de cas\, pomenire etc.). Aceste cateheze
ocazionale trebuie s\ fie o invita]ie c\tre cateheza temeinic
organizat\, cu un program, loc [i con]inut bine definite.

Metode interactive [i atractive pentru catehez\,
necesitatea folosirii lor în Biseric\
Cateheza trebuie s\ fie atractiv\ [i interactiv\, implicându-i
[i cointeresându-i cât mai mult pe credincio[i. De aceea, folosirea metodelor active de lucru aduce o dinamic\ [i o eficien]\
sporit\ catehezei propriu-zise [i activit\]ilor catehetice. Metodele
pot fi aplicate selectiv, în func]ie de participan]ii la catehez\
[i, tocmai de aceea, ele sunt sugerate [i nu impuse, fiecare
preot având libertatea s\-[i aleag\ metodele care se potrivesc
cel mai bine scopului pe care [i l-a propus.

Adaptarea con]inutului catehezelor în func]ie de particularit\]ile de vârst\
Programa catehetic\ pe care v-o propunem se adreseaz\
tuturor categoriilor de vârst\ (copii, tineri, adul]i [i b\trâni),
urmând ca fiecare preot în parte s\ adapteze con]inutul catehezelor în func]ie de particularit\]ile de vârst\. Nu am insistat
pe o prezentare a catehezei în func]ie de grupe de vârst\ pentru
c\, de obicei, în parohii preo]ii lucreaz\ cu grupuri eterogene
(în acela[i timp copii, tineri, adul]i [i b\trâni).

Prezentarea structurii programei catehetice
Elaborarea programei catehetice a avut în vedere realitatea pastoral\ din Arhiepiscopia Ia[ilor [i necesitatatea catehiz\rii sus]inute în parohii. Programa este structurat\ pe urm\toarele componente: not\ de prezentare, valori [i atitudini, competen]e generale [i competen]e specifice, con]inuturi [i bibliografie,
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sugestii metodologice, exemple pentru activit\]i de înv\]are,
clasificarea [i descrierea strategiilor interactive folosite în
activit\]ile de înv\]are, modele de proiect de activitate catehetic\.
În aceast\ structurare, programa permite preo]ilor [i catehe]ilor s\-[i selecteze [i s\-[i adapteze con]inuturile propuse în
func]ie de achizi]iile credincio[ilor (având în vedere participarea/
neparticiparea acestora în anul/anii anterior/i la activit\]i de
catehizare), dar [i de al]i factori, cum ar fi caracteristicile grupului de credincio[i (vârst\, mediu social [i familial), resursele didactice - catehetice disponibile etc.
Cele 10 teme catehetice pot fi tratate, la alegerea preo]ilor [i
în func]ie de necesit\]ile pastorale, în câte o singur\ catehez\
sau pot fi tratate în mai multe cateheze.
Referitor la programarea activit\]ilor, preo]ii vor sus]ine
catehezele pe tot parcursul anului 2015, parcurgând primele
cinci teme pân\ la 31 iulie 2015, iar urm\toarele cinci teme
pân\ pe 15 decembrie 2015.
Cele mai bune cateheze vor fi promovate ca modele de
bun\ practic\ în cercurile misionare, [edin]ele de protopopiat
[i în materialele Sectorului Înv\]\mânt al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

VALORI {I ATITUDINI
Programa catehetic\ porne[te de la valorile credin]ei ortodoxe
[i are ca obiectiv s\ formeze credicio[ilor urm\toarele atitudini:
• Con[tientizarea rolului înv\]\turilor Bisericii în via]a
personal\ [i a comunit\]ii;
• Dezvoltarea respectului fa]\ de cele sfinte;
• Asumarea propriei identit\]i religioase;
• Responsabilitate în exercitarea drepturilor [i a obliga]iilor care decurg din apartenen]a la diferite identit\]i (confesiune, na]iune, comunitate, profesie, cultur\ etc.);
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• Respect [i în]elegere fa]\ de semenii de alte credin]e [i
convingeri;
• Grija fa]\ de aproapele;
• Interesul pentru aprofundarea cuno[tin]elor religioase
în vederea permanentei deveniri spirituale.

COMPETEN}E GENERALE {I SPECIFICE
(capacitatea persoanelor catehizate
de a în]elege [i de a tr\i înv\]\tura ortodox\
în contextul temei abordate)

1. Cunoa[terea [i iubirea lui Dumnezeu ca fundamente
ale des\vâr[irii [i mântuirii omului.
1.1. Explicarea rolului [i importan]ei Bisericii pentru
mântuirea [i des\vâr[irea cre[tinilor;
1.2. Explicarea rolului [i importan]ei parohiei pentru
mântuirea [i des\vâr[irea cre[tinilor.
2. Consolidarea deprinderilor de comportament moralreligios.
2.1. Recunoa[terea regulilor de comportament moralreligios în via]a sfin]ilor [i a marilor p\stori de suflete
din eparhie;
2.2. Cunoa[terea [i respectarea datoriilor enoria[ilor fa]\
de propria parohie.
3. Cunoa[terea [i folosirea adecvat\ a no]iunilor privind
Biserica [i parohia.
3.1. În]elegerea [i utilizarea corect\ a termenilor religio[i înv\]a]i;
3.2. Manifestarea interesului pentru lectura textelor
cu subiect religios.
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4. Manifestarea valorilor [i a cuno[tin]elor religioase în
propriile atitudini [i comportamente.
4.1. Cunoa[terea înv\]\turii de credin]\ referitoare la
Biseric\;
4.2. Cunoa[terea termenilor administrativi-biserice[ti
privitori la parohie [i la organizarea ei;
4.3. Prezentarea modului de implicare în via]a Bisericii.
5. Aplicarea înv\]\turii de credin]\ [i a rânduielilor
biserice[ti în via]a personal\ [i a comunit\]ii.
5.1. Aplicarea modelului de comportament cre[tin al
Sfin]ilor P\rin]i [i p\storilor de suflete din eparhie;
5.2. Respecterea [i aplicarea rânduielilor biserice[ti
privind participarea credincio[ilor la via]a parohiei.

TEMATICA (CON}INUTURI):
1. Ce este Biserica?
•
•

Hristos [i credincio[ii. Capul [i m\dularele Bisericii.
Biserica, loca[ de închinare. Prezentare din punct de
vedere liturgic [i arhitectonic.
• Prezentarea propriei biserici parohiale
Bibliografie:
1. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgic\ general\ cu no]iuni de art\
bisericeas\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1993.
2. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene, Brani[te, Prof. Ecateriana, Dic]ionar
enciclopedic de cuno[tin]e religioase, Editura diecezan\ Caransebe[, 2001.
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3. ST|NILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, L\ca[ul bisericesc propriu-zis,
cerul pe p\mânt sau centrul liturgic al crea]iei, în revista «M.
Banatului» nr. 4-6, anul 1981.
4. STREZA, Pr. Liviu, Biserica l\ca[ de închinare, în revista «M.
Ardealului», nr. 5-6, 1972.
5. LEONTE, Pr. Dr. Constantin, Semnifica]ia liturgico-dogmatica a
actului Sfin]irii unei biserici în revista «Mitropolia Moldovei [i
Sucevei», LXVI(1990), nr. 4, pp. 48-56.
6. ZIZIOULAS, Mitropolit Ioannis, Fiin]a eclesial\, trad. de Caliopie
Papacioc, Editur\, Bizantin\, Bucure[ti, 1996.

2. Ce este parohia?
• Parohia – defini]ie [i prevederi statutare.
• Structura administrativ\ – Preotul, Epitropul, Adunarea

parohial\, Consiliul parohial, Comitetul parohial;
• Parohia – o familie mare; istoricul propriei parohii.

Bibliografie:
1. COMAN, Pr. Prof. Dr. Constantin, Prin fereastra bisericii sau o lectur\
teologic\ a realit\]ii, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2007.
2. NECULA, Pr. Lect. Dr. Constantin, Îndumnezeirea maidanului, Editura
Agnos, Sibiu, 2006.
3. Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2008.
4. FLOCA, Prof. Dr. Ioan, Drept canonic ortodox-legisla]ie [i administra]ie
bisericeasc\, Vol. II, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1990.
5. AMBROZIE, Episcop vicar patriarhal Sinaitul, Parohia: comunitate
liturgic\ [i misionar\, Editura Cronica Romanului, 2004 (sau
http://www.crestinortodox.ro/drept-bisericesc/parohia-comunitateliturgica-misionara-69916.html).
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3. Care este slujirea preotului în parohie?
• Preotul – slujitorul lui Hristos [i al oamenilor; p\rintele

duhovnicesc: activitatea liturgic\ (sfin]itoare), social\,
înv\]\toreasc\ [i conduc\toare.
• Cum comunic\ preotul cu enoria[ii s\i, inclusiv cu cei pleca]i
în str\in\tate (site, revist\ parohial\, vizite pastorale);
Bibliografie:
1. BRIA, Pr. Prof. Dr. Ion, Liturghia dup\ Liturghie; misiune apostolic\
[i m\rturie cre[tin\ azi, Editura Athena, 1996.
2. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene, Leg\turile preotului cu credincio[ii în
revista Biserica Ortodox\ Român\, 1972, nr. 3-4, pp. 349-357.
3. PL|M|DEAL|, Dr. Antonie, Preotul în biserica, în lume, acas\,
Tiparul Tip. Eparhiale, Sibiu, 1996.
4. Pastora]ie [i misiune în Biserica Ortodox\, Editura Episcopiei Dun\rii
de jos, Gala]i, 2001.

4. Cine sunt enoria[ii?
• Enoria[ii – împreun\-lucr\tori cu preotul;
• Drepturi [i îndatoriri – cunoa[terea în profunzime a cre-

din]ei; m\rturisirea [i ap\rarea f\r\ team\ sau ru[ine a
credin]ei;
Bibliografie:
1. GOREANU, Drd. Veaceslav, Mirenii în Biseric\, în revista «Lumin\torul», 2005, nr. 3, pp. 7-17.
2. JOANT|, Drd., Sorin, Participarea laicilor în via]a Bisericii, în revista
«Revista Teologic\», XI, nr. 3, 2001.
3. STAN, Pr. Dr. Liviu, Mirenii în Biseric\. Importan]a elementului mirean
în Biseric\ [i participarea lui la exercitarea puterii biserice[ti, Tiparul Tip. Arhidiecezane, Sibiu, 1939.
4. STAN, Pr. Dr. Liviu, Pozi]ia laicilor în Biserica Ortodox\, în revista
«Studii Teologice», XX (1968), nr. 3-4.
5. BRIA, Pr. Prof. Dr. Ion, Liturghia dup\ Liturghie; misiune apostolic\
[i m\rturie cre[tin\ azi, Editura Athena, 1996.
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6. BURCUS,T. Îngrijirea biserici îndatorire de seam\ a preotului [i
credincio[ilor în «Îndrum\tor Bisericesc», Sibiu, 1974, pp. 198-201.
7. CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Organele ajut\toare ale preotului în
activitatea pastoral\ din parohie în revista «Mitropolia Ardealului»
3(1958), nr. 5-6, pp. 423-427.

5. Cum particip\m activ la via]a parohiei?
• Implicarea / participarea la activit\]ile filantropice, sociale,

culturale, misionare etc.;
• Cum se roag\ credinciosul ortodox în parohia sa?
• Ce înseamn\ s\ fii ctitor, donator etc.

Bibliografie:
1. BEL, Pr. Prof. Dr. Valer, Misiune, Parohie, Pastora]ie, Editura Reîntregirea, Cluj-Napoca, 2006.
2. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene, Parohia-cadrul normal de tr\ire a vie]ii
cre[tine, în «Îndrum\ri misionare», Coordonator Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986.
3. BRIA, Pr. Prof. Dr. ION, Parohie, preot, credincios: Identitatea [i
misiunea lor, în Vol. Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1990.
4. COSTEA, Pr. Filaret, Misiunea social-caritativ\ a Bisericii, în «Revista
Teologic\», nr. 4/1991.
5. EMILIANOS, Mitropolit Timiadis, Preot, parohie, înnoire. No]iuni [i
orient\ri pentru teologia [i practica pastoral\, trad. Paul Brusanowski, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001.
6. R|DUC|, Pr. Lector Dr. VASILE, Parohia spa]iu misionar, în revista
«Ortodoxia», nr. 3-4/1996, pp. 86-89. (sau http://www.crestinortodox.ro/
religie/parohia-spatiu-misionar-69560.html)
7. IRINEU, Episcop Bistri]eanul, Preo]ia [i arta pastoral\, Editura Arhidiecezan\, Cluj-Napoca, 1997.
8. PL|M|DEAL|, Mitropolit Antonie, Preotul în Biseric\, în lume,
acas\, Editura Christiana, Sibiu, 1996.
9. ST|NILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Preotul, factor de unitate în
parohie [i în Biseric\, în revista «Îndrum\tor bisericesc», Episcopia
Buz\ului, 1987.
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10. ST|NILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Biserica în sens de loca[ de
închinare [i larg\ comuniune în Hristos, în revista «Ortodoxia»,
Anul XXXIV, nr. 3, pp. 336-346.
11. MOLDOVAN, Pr. Prof. Ilie, Sfânta Liturghie ca icoan\ a împ\r\]iei
lui Dumnezeu [i însemn\tatea ei în via]a religios-moral\ a credinciosului ortodox, în revista «Ortodoxia», XXXIV(1982), nr.1, pp. 99-120.
12. MUNTEANU, Patriarh Nicodim, Cre[tinul la Sfânta Liturghie: preg\tirea, participarea [i folosul duhovnicesc, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2006.
13. NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Biserica [i cult pe în]elesul tuturor,
Editura Europartner, Bucure[ti, 1992.
14. PL|M|DEAL|, Mitropolit Antonie, Tradi]ie [i libertate în spiritualitatea ortodox\, Bucure[ti, 1995.
15. POP, Pr. Dr. Ioan, Sfânta Liturghie în via]a credincio[ilor, Editura
Ecclesiast, 2012.
16. POPESCU, Dumitru, Hristos, Biserica, Societate, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure[ti, 1998.
17. SCHMEMANN, Alexander, Liturghie [i via]\. Des\vâr[ire cre[tin\
prin intermediul experien]ei liturgice, traducere de Pr. Viorel Sava,
Editura Basilica, Bucure[ti, 2014.
18. ST|NILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitate [i comuniune în
Liturghia Ortodox\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2004.

6. Cum r\spunde cre[tinul ortodox provoc\rilor societ\]ii
contemporane?
• Enumerarea [i prezentarea general\ a provoc\rilor privind:

credin]a, familia, identitatea religioas\ [i na]ional\;
• Rolul parohiei în prevenirea fenomenului sectar;
• Implicarea parohiei în sprijinirea enoria[ilor afla]i în di-

ficultate (s\r\cie, violen]\ domestic\, alcoolism etc.).
Bibliografie:
1. ANDREICU}, Mitropolit Andrei, Biserica în era globaliz\rii, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2003.
2. BERAR, Petru, Religia în lumea contemporan\, Editura Politic\, Bucure[ti, 1976.
3. CIOBOTEA, Patriarh Daniel, În]elesul conciliarit\]ii ortodoxe [i participarea credincio[ilor la ea ast\zi, în revista «Ortodoxia», nr. 4/1988.
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4. DUMITRU, Pr. Prof. Dr. Popescu, Hristos-Biseric\-Societate, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,1998.
5. ELIADE, Mircea, Sacrul [i profanul, Editura Humanitas, Bucure[ti,
1995.
6. MANDACHE, Mircea, Procesul de secularizare [i modernizarea societ\]ii
europene, în «Revista Român\ de Sociologie», serie nou\, anul X,
nr. 1-2/1999.
7. PATAPIEVICI, Horia-Roman, Omul recent, Humanitas, 2001.
8. PETRARU, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Ortodoxie [i Prozelitism, Editura
Trinitas, Ia[i, 2000.
9. POPA, Pr. Gheorghe, Comuniune [i înnoire spiritual\ în contextul
seculariz\rii lumii moderne, Editura Trinitas, Ia[i, 2002.
10. POPESCU, Pr. Prof. Dr., Dumitru, Ortodoxie [i contemporaneitate,
Editura Diogene, Bucure[ti, 1996.
11. SCHMEMAN, Alexander, Problems of Orthodoxy în America, în
traducere româneasc\, Postul Mare: Asceza [i Liturghie în Biserica
Ortodox\, traducere [i postfa]\ pr. lect. Gheorghe Popa, s.n., Ia[i, 1997.
12. VALIC|, Pr. Prof. Dr. Mihai [i colab. Globalizare. Rela]ii interna]ionale. Secularism, ap\rut în vol. „Teologie Social\”, autori: prof. univ.
dr. Pavel Chiril\, asist. soc. drd. Andreea B\ndoiu, ec. Drd. Cristian
G. Popescu, Editura Christiana, 2007, Bucure[ti.
13. BEL, Pr. Prof. Dr. Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporan\,
Editura Presa Universitar\ Clujean\, 2002.

7. Cum se implic\ parohia în misiunea Bisericii?
• P\strarea identit\]ii [i a valorilor tradi]ionale române[ti;
• Colecte;
• Activit\]i culturale [i educa]ionale;

Bibliografie:
1. CLEMENT Alexandrinul, Scrieri, Colec]ia „P\rin]i [i scriitori Biserice[ti”,
traducere de pr. D. FECIORU, Stromata III, Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1982.
2. COMAN, Pr. Prof. Dr. Vasile, Familia în lumina Sfintei Scripturi, în
revista «Mitropolia Banatului», anul XVII, (1967), nr.1-3, ianuarie - martie.
3. EBERHARD Rieth, Alcoolismul –o boal\?, Editura Hor\, Sibiu, 1999.
4. GUR| DE AUR Ioan, Problemele vie]ii, traducere din limba greac\ de
Cristian Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu, Editura Egumeni]a, 2007.
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5. MLADIN, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Familia cre[tin\, în Biseric\ [i problemele vremii, Editura Dacia Traiana, Sibiu, 1947.
6. PAISIE Aghioritul, Cuvinte duhovnice[ti IV. Via]a de familie, traducere
din limba greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu - Sfântul
Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2003.
7. PAVEL, Prof. Constantin, Familia preotului, în revista «Glasul
Bisericii», IX, (1960), nr. 1-2, p. 81.
8. POPA, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Comuniune [i înnoire spiritual\ în
contextul seculariz\rii lumii moderne, Editura Trinitas, 2000.
9. T|NASE Lauren]iu, Familia [i societatea într-o lume secularizat\, în
revista «Familia [i via]a la începutul unui nou mileniu cre[tin»,
Bucure[ti, 2001.
10. TE{U, Pr. Prof. Dr. Ioan C., Familia contemporan\ între ideal [i criz\,
Editura Doxologia, 2011.
11. TE{U, Pr. Prof. Dr. Ioan, Familia cre[tin\, [coal\ a iubirii [i a des\vâr[irii, Editura Doxologia, 2011.
12. VLACHOS, Mitropolit Hierotheos, Psihoterapia Ortodox\ - {tiin]a
Sfin]ilor P\rin]i, Editura Învierea-Arhiepiscopia Timi[oarei, Timi[oara,
1998.
13. VONIGA, Pr. D. Mizerie, boal\, crim\ [i degenerare, sau alcoolismul
[i urm\rile lui, Tipografia Nou\, Or\[tie, 1910.
14. Z|GREAN, Arhid. Prof. Ioan, Probleme morale în oper\ Sfântului
Vasile cel Mare, în „Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1600 de
ani de la des\vâr[irea sa”, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980.
15. BEL, Pr. Prof. Dr. Valer, Importan]a parohiei pentru misiune, în
«Anuarul Facult\]ii de Teologie Ortodox\» II, Cluj-Napoca, 1998.
16. VICOVAN, Pr. Prof. Dr. Ion ROMAN, Emilian-Iustinian (coord.),
Laicii [i misiunea cre[tin\: realitate istoric\, voca]ie personal\, necesitate eclesial\, Editura Doxologia, Ia[i, 2014.

8. Care este misiunea m\n\stirilor [i a duhovnicilor din
m\n\stiri pentru credincio[ii din parohie?
• Ce este m\n\stirea?
• Care este diferen]a dintre m\n\stire [i parohie?
• Chipuri de mari duhovnici

Bibliografie:
1. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Chipuri de c\lug\ri îmbun\t\]i]i, vol. I, vol.
II, Editura M\n\stirea Sih\stria, Vân\tori Neam], 2008-2009.
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2. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Convorbiri duhovnice[ti, vol I, vol II,
Editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, Bucure[ti, 1984.
3. B|LAN, Arhim. Ioanichie, P\rintele Paisie duhovnicul, Editura Doxologia,
Ia[i, 2010.
4. BALAN, Arhim. Ioanichie, Patericul românesc, Târgu Neam], Editura
Sih\stria, 1980.
5. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Vetre de sih\strie româneasc\, Târgu
Neam], Editura Sih\stria 1981.
6. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Via]a P\rintelui Ilie Cleopa, Editura Doxologia, Ia[i, 2010.
7. BOCA, Arsenie, Trepte spre vie]uirea în monahism, Editura Teognost,
Cluj-Napoca, 2009.
8. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene [i Brani[te Ecaterina - Dic]ionar enciclopedic de cuno[tin]e religioase, Editura Diecezan\ Caransebe[, 2001.
9. BRIANCIANINOV, Sf. Ignatie, F\râmiturile osp\]ului, Editura Episcopia
Ortodox\ Român\, Alba Iulia, 1996.
10. CIOBOTEA, Patriarh Daniel, C\l\torind cu Dumnezeu, Editura Trinitas,
Ia[i, 2000.
11. GHEORGHIOS, Arhim. Stare]ul M\n\stirii Grigoriu, Scrieri athonite
pe teme contemporane, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2003.
12. IOSIF, Gheron, M\rturii din via]a monahal\, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2007.
13. PAHOMIE cel Mare - Regulile monahale, Editura Credin]a Str\mo[easc\, Ia[i, 2000.
14. PL|M|DEAL|, Mitropolit Antonie, Tradi]ii [i libertate în spiritualitatea ortodox\, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004.
15. Via]a monahal\ la Sfântul Vasile cel Mare, în colec]ia «M\rg\ritarele
pustiei», Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2010.

9. Sfântul Ioan Gur\ de Aur, exemplu pentru enoria[ii no[tri
• Via]a [i opera (aspecte semnificative; Sf. Ioan Gur\ de

Aur - cel mai mare predicator; Liturghia Sfantului
Ioan Gur\ de Aur; Familia în opera Sf. Ioan Gur\ de
Aur; Sf. Antuza - model de mam\ cre[tin\)
• Actualitatea înv\]\turilor sale
Bibliografie:
1. BRANI{TE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica special\ pentru facult\]ile de
teologie, edi]ia a V-a, Editura Lumea credin]ei, Bucure[ti, 2008.
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2. COMAN, Pr. Prof. Ioan G., Actualitatea Sfântului Ioan Gur\ de Aur, în
revista «Studii Teologice», nr. 7-8/ 1955.
3. Din înv\]\turile morale ale Sfântului Ioan Gur\ de Aur, Editura
Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, Suceava, 2005.
4. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Cuvânt\ri despre via]a de familie (traducere
de pr. Marcel Hanche[), Editura Învierea, Timi[oara, 2005.
5. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Cuvioasa Olimpiada Diaconi]a, o via]\, o
prietenie, o coresponden]\, Editura Deisis, Sibiu, 1997.
6. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Despre preo]ie, (traducere, introducere [i
note de pr. Dumitru Fecioru), Editura Sofia, Bucure[ti, 2004.
7. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Omilii [i cuvânt\ri despre educa]ia copiilor
(traducere de pr. Marcel Hanche[), Editura Marineasa, Timi[oara, 2005.
8. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, P\rin]i, copii [i cre[terea lor, (traducere de
Zenaida Anamaria Luca), Editura Panaghia, 2005.
9. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Problemele vie]ii (traducere de Cristian
Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu), Editura Egumeni]a, 2007.
10. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Scrieri, Partea a II-a (trad. de pr. T. Fecioru),
în colec]ia P.S.B., vol. 22, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1989;
11. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Scrieri, Partea a III-a (trad. de pr. T.
Fecioru), în colec]ia P.S.B., vol. 23, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, Bucure[ti, 1994;
12. GUR| DE AUR, Sf. Ioan, Scrieri, Partea I (trad. de pr. T. Fecioru), în
colec]ia P.S.B., vol. 21, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1989.
13. Lumina Sfintelor Scripturi (Antologie tematic\ din opera Sfântului
Ioan Gur\ de Aur), vol. I-II, antologie [i studii introductive de Drd.
Liviu Petcu, Editura Trinitas, Ia[i, 2007.
14. PRUTEANU, Ieromonah Petru, Rânduiala liturghiei Sf. Ioan Gur\ de
Aur, Liturghia Ortodox\, istorie [i actualitate, Editura Sophia, Bucure[ti, 2013.
15. VOICU, Arhid. Prof. Dr. Constantin, Patrologie, vol. II, Editura
Basilica, Bucure[ti, 2010.
1. www. ioanguradeaur.ro
2. http://www.sufletortodox.ro/arhiva-bibliotecaortodoxa/index.php?dir=carti-documente/Ioan-Gura-de-Aur/
3. http://www.parohia-hamburg.de/download/carti/Sf%20Ioan%20Gura
%20de%20Aur%20-%20Parinti,%20Copii%20si%20Cresterea%20Lor.pdf
4. http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-ioan-gura-aur-mai-mare-predicatorcrestin-73064.html
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5. http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/cine-fost-sfantul-ioangura-de-aur
6. http://www.doxologia.ro/studiul-sfintei-scripturi/sf-ioan-hrisostom-cum-citiminterpretam-sfanta-scriptura
7. http://www.romarch.org/pags.php?id=1196

10. Chipuri de mari p\stori de suflete ai Bisericii Ortodoxe
Române
• Ierarhi
• Preo]i
• Monahi [i monahii

Bibliografie:
Ierarhi
1. ***, Sfin]i Români [i Ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1987;
2. AIOANEI, Arhim. Timotei, Portrete în cuvinte, Editura Trinitas, 2007.
3. ERBICEANU, Constantin, Istoria Mitropoliei Moldovei [i Sucevei [i a
catedralei mitropolitane din Ia[i, Bucure[ti, 1888.
4. P|CURARIU, Pr. Prof. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
pentru Institutele Teologice - 3 vol. Editura a II-a, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,
1992-1994.
5. Idem, Sfin]i daco-romani [i români, edi]ia a doua, Editura Trinitas, Ia[i,
2000.
Preo]i
1. BUGA, Preot Prof. Ion, Minipatrologie Contemporan\, Editura Symbol,
1994.
2. P|CURARIU, Pr. Prof. Mircea, Dic]ionarul Teologilor Români, Editura
Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1996.
3. POPESCU, Niculae, Preo]i de mir adormi]i întru Domnul, Editura
Christiana, Bucure[ti, 2002.
Monahi [i monahii
1. ***, Sfin]i Români [i Ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1987.
2. AIOANEI, Arhim. Timotei, Vie]uitori din chinovia Neam]ului în veacul
XX. Biografii, Editura Trinitas, Ia[i, 2008.
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3. ALUI GHEORGHE, Adrian, P\rintele Iustin Pârvu - o misiune cre[tin\ [i
româneasc\, Editura Doxologia, Ia[i, 2013.
4. B|LAN, Arhim. Ioanichie, P\rintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia,
Ia[i 2013.
5. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Via]a P\rintelui Cleopa, Editura Trinitas,
Ia[i, 2002.
6. B|LAN, Arhim. Ioanichie, Patericul Românesc, Editura M\n\stirea
Sih\stria, 2011.
7. SEICHE, Fabian, Martiri [i m\rturisitori români din secolul XX. Închisorile comuniste din România, Editura Agaton, 2014.
8. P\rintele Paisie Olaru (1897-1990) pov\]uitor spre poarta Raiului: in
memoriam, Edi]ia a 2-a îngrijita de Arhim. Timotei Aioanei [i Pr.
Constantin Prodan, Doxologia, Ia[i, 2010.
9. P\rintele Cleopa Ilie (1912-1998): prieten al sfintilor si duhovnic al
cre[tinilor. In Memoriam, Edi]ia a 2-a îngrijita de Arhim. Timotei Aioanei,
Ierom. Petru Balan [i Pr. Constantin Prodan, Doxologia, Ia[i, 2011.
10. P\rintele Arhidiacon Ioan Ivan: comoara de sub tâmpla M\n\stirii
Neam], Coord. Vasile Nechita, Cuvânt înainte de PS Dr. Calinic
Boto[\neanul, Trinitas, Ia[i, 2009.
11. Dincolo de poarta luminii: Arhimandritul Partenie Apetrei, coord.
Arhim. Timotei Aioanei, Trinitas, Ia[i, 2009.

SUGESTII METODICE REFERITOARE LA
PREZENTAREA CON}INUTURILOR CARE SE
URM|RESC A FI STUDIATE:
• Nu folosi]i des prelegerea sau discursul!
• Folosi]i mijloace moderne: prezent\rile multimedia,
plan[ele [i materialele de cult într-o cât mai bun\ stare de
utilizare!
• Realiza]i conexiuni interdisciplinare!
• Valorifica]i talentele [i experien]ele pozitive ale credincio[ilor!
• Realiza]i prezent\ri cât mai atr\g\toare sub forma dezbaterii, dialogului [i a altor structuri conversative, interactive!
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EXEMPLE (SUGESTII)
PENTRU ACTIVIT|}ILE DE ÎNV|}ARE

Con]inuturi cateheze
1. Ce este Biserica?
• Hristos [i credincio[ii. Capul
[i m\dularele Bisericii
• Biserica, loca[ de închinare.
Prezentare din punct de vedere
liturgic [i arhitectonic.
• prezentarea propriei biserici
parohiale

2. Ce este parohia?
• Parohia – defini]ie [i prevederi statutare.
• Structura administrativ\ –
Preotul, Epitropul, Adunarea parohial\, Consiliul parohial, Comitetul parohial;
Parohia – o familie mare; istoricul propriei parohii.

Exemple pentru activit\]i de
înv\]are
• Prezent\ri tematice, pornind
de la Pilda vi]ei [i a ml\di]elor sau de
la alte materiale scripturistice cu
privire la întemeierea comunit\]ii eclesiale. Pot fi utilizate strategii moderne, cum ar fi:
- Reuniunea Panel;
- Termenii-cheie esen]iali;
- Masa rotund\;
- Lectura [i dezbaterea materialelor adecvate temei
• Prezentare Power Point, multimedia sau de film a specificului Bisericii Ortodoxe în general, dar [i a
propriei biserici parohiale;
• Prezentare de albume foto privind arhitectura [i pictura loca[urilor
de cult, via]a bisericeasc\;
• Fixarea [i evaluarea cuno[tin]elor dobândite prin metoda R.A.I.
(R\spunde-Arunc\-Interogheaz\).
Realizarea de pelerinaje la biserici [i m\n\stiri reprezentative.
~nv\]are prin descoperire folosind
metode ca:
- Brainstorming
- Studiul de caz
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am înv\]at
- Termeni-cheie ini]iali
- Photolangage;
- Gândi]i/Lucra]i în perechi/
Comunica]i
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- Prezentare PowerPoint/ materiale video [i multimedia
Evaluarea cuno[tin]elor dobândite
prin metode ca:
- R.A.I.
- Cadranele

3. Care este slujirea preotului în parohie?
• Preotul – slujitorul lui Hristos [i al oamenilor; p\rinte duhovnicesc: activitatea liturgic\
(sfin]itoare), social\, înv\]\toreasc\
(de apostolat, pedagogic\) [i conduc\toare;
• Cum comunic\ preotul cu
enoria[ii s\i, inclusiv cu cei pleca]i în str\in\tate (discu]ii fa]\
c\tre fa]\, site, revist\ parohial\,
vizite pastorale).

4. Cine sunt enoria[ii ?
• Enoria[ii – împreun\-lucr\tori cu preotul;
• Drepturi [i îndatoriri – cunoa[terea în profunzime a credin]ei;
m\rturisirea [i ap\rarea f\r\ team\
sau ru[ine (restric]ion\ri afective:
jen\, timiditate etc.) a credin]ei;
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• Vizit\ în parohie;
• Realizarea unui calendar al
activit\]ilor parohiei, în concordan]\
cu cel liturgic;
• Realizarea de studii, monografii
• Întocmirea portofoliului parohiei/ albumul parohiei
• Argumentarea
importan]ei
prezen]ei preotului permanent în
mijlocul ob[tei sale de credincio[i;
• Valorificarea experien]elor individuale, folosind tehnici moderne ca:
- Interviul direct
- Jurnalul cu dubl\ intrare
- Creioanele la mijloc
- Acvariul
• Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Realizarea unui plan de interven]ie pentru îmbun\t\]irea rela]ion\rii dintre membrii comunit\]ii
parohiale.
• Înv\]area prin descoperire, utilizându-se metode ca:
- Jocul de rol pe baza unor texte
selectate
- Lansarea de concursuri prin care
s\ fie valorificate abilit\]ile individuale ale enoria[ilor
- Phillips 6-6
- P\l\riile gânditoare

5. Cum particip\m activ la
via]a parohiei?
• Implicarea / participarea la
activit\]ile filantropice, sociale,
culturale, misionare etc.;
• Cum se roag\ credinciosul
ortodox în parohia sa?
• Ce înseamn\ s\ fii ctitor,
donator etc.

6. Cum r\spunde cre[tinul
ortodox provoc\rilor societ\]ii
contemporane?
• Enumerarea [i prezentarea
general\ a provoc\rilor privind:

- Mozaicul
- Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Evaluarea cuno[tin]elor dobândite prin metode ca:
- R.A.I.
- Jurnalul cu dubl\ intrare
• Realizarea de expozi]ii cu lucr\ri
ale enoria[ilor pe diverse teme religioase.
• ~nv\]are dirijat\ [i/sau prin descoperire folosind metode ca:
- Metoda 6-3-5
- Studiul de caz
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am înv\]at
- Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Fixarea [i evaluarea cuno[tin]elor dobândite prin metoda:
- Cadranele
• Exerci]ii de colaborare, prin implicarea în activit\]i cu ajutorul tehnicilor moderne.
- Cubul
- Postere [i afi[e pentru marcarea
s\rb\torilor [i evenimentelor deosebite din via]a parohiei.
• Schimb de bune practici cu
enoria[i ai altor parohii (prin parteneriate semnate de preotul de parohie
cu preo]i din alte parohii).
• Crearea de proiecte ale parohiei (cu autofinan]are sau/[i cu finan]are extern\).
• ~nv\]are prin schimb constructiv
de opinii folosind metode ca:
– Masa rotund\
– Sinectica
– Dezbaterea
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credin]a, familia, identitatea religioas\ [i na]ional\;
• Rolul parohiei în prevenirea
fenomenului sectar;
• Implicarea parohiei în sprijinirea enoria[ilor afla]i în dificultate (s\r\cie, violen]\ domestic\, alcoolism [i alte dependen]e
nocive)

7. Cum se implic\ parohia
în misiunea Bisericii?
• P\strarea identit\]ii [i a valorilor tradi]ionale române[ti;
• Colectele (dona]iile);
• Activit\]i culturale [i educa]ionale.

– Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Evaluarea cuno[tin]elor dobândite prin metoda:
– Bulg\rele de z\pad\
• Conceperea [i implementarea
proiectelor de parohie cu caracter
misionar-filantropic;
• Realizarea parteneriatelor misionare active cu: [coala, cu alte institu]ii de cultur\ [i asisten]\ social\;
• Organizarea unor gale cu impact
social, la care s\ fie oferite dona]ii
pentru categoriile sociale defavorizate
din comunitatea parohial\.
• ~nv\]are prin descoperire [i/sau
prin schimb constructiv de opinii folosind metode ca:
- Studiul de caz
- Masa rotund\
- Sinectica
- Dezbaterea
- Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Evaluarea cuno[tin]elor dobândite prin metoda:
- Cadranele
• Realizarea de activit\]i comune
cu partenerii de proiect parohial:
[coli, asocia]ii, funda]ii, O.N.G.-uri;
• Organizarea de întâlniri cu personalit\]i ale vie]ii religioase, culturale, sociale, [tiin]ifice, dar [i cu reprezentan]i ai categoriilor sociale defavorizate;
• Implicarea în organizarea unor
activit\]i agreate de membrii comunit\]ii parohiale: after-school pentru copii,
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8. Care este misiunea m\n\stirilor [i a duhovnicilor din
m\n\stiri pentru credincio[ii din
parohie?
• Ce este m\n\stirea?
• Care este diferen]a dintre
m\n\stire [i parohie?
• Chipuri de mari duhovnici

9. Sfântul Ioan Gur\ de Aur
exemplu pentru enoria[ii no[tri
• Via]a [i opera (aspecte semnificative Sfântul Ioan Gur\ de
Aur - cel mai mare predicator;
Liturghia Sfântului Ioan Gur\ de
Aur; Familia în opera Sfântului
Ioan Gur\ de Aur; Sfânta Antuza
- model de mam\ cre[tin\)
• Actualitatea înv\]\turilor
Sfântului Ioan Gur\ de Aur.

vizionare de filme pe categorii de
vârst\, [ez\tori tematice cu persoanele în vârst\.
• ~nv\]are prin schimb constructiv
de opinii [i prin descoperire folosind
metode ca:
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am înv\]at
- Sinectica
- Photolangage
- Controversa academic\
- Reuniunea Panel
- Brainstorming
- Dezbaterea
- Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Evaluarea cuno[tin]elor dobândite
prin metoda:
- Bulg\rele de z\pad\
• Se vor face recomand\ri de lecturi din operele marilor duhovnici prezenta]i (de preferat din fondul de carte
existent în biblioteca parohial\, f\r\ a
exclude [i alte surse).
• Împ\rt\[irea de impresii referitoare la experien]ele pozitive personale tr\ite de enoria[i care au vizitat
m\n\stiri române[ti [i din afara ]\rii.
• Organizarea de pelerinaje.
• Prezentarea con]inutului tematic,
folosind metodele moderne:
- SINELG
- Bulg\rele de z\pad\
- Piramida
- Studiul de caz
- Masa rotund\
- Turul galeriei
- Prezentare PowerPoint/multimedia
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10. Chipuri de mari p\stori
de suflete ai Bisericii Ortodoxe
Române
• Ierarhi
• Preo]i
• Monahi [i monahii

• Evaluarea cuno[tin]elor dobândite
prin metode ca:
- Jurnalul cu dubl\ intrare
- Cadranele
- R.A.I.
• Se vor face recomand\ri de lecturi din operele Sfântului (de preferat
din fondul de carte existent în biblioteca parohial\, f\r\ a exclude [i alte
surse).
• Realizarea unei expozi]ii de icoane
cu Sfântul Ioan Gur\ de Aur.
• Organizarea de concursuri, valorificând poten]ialul creativ al enoria[ilor: eseuri, articole pe siteul parohiei etc.
• ~nv\]are prin descoperire [i/sau
prin schimb constructiv de opinii folosind metode ca:
- Studiul de caz
- Masa rotund\
- Photolangage
- Dezbaterea
- Jocul de rol
- Prezentare
PowerPoint/multimedia
• Se vor face recomand\ri de lecturi din operele marilor p\stori de suflete prezenta]i (de preferat din fondul
de carte existent în biblioteca parohial\, f\r\ a exclude [i alte surse).
• Dezbaterea dirijat\ [i moderat\
de c\tre preot sau de c\tre un invitat,
personalitate a vie]ii spirituale.
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CLASIFICAREA METODELOR INTERACTIVE
(dup\ etapele activit\]ii):
a) Metode de prezentare a con]inuturilor:
- SINELG;
- controversa academic\;
- studiul de caz;
- termenii cheie esen]iali;
- brainstorming;
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am înv\]at
- masa rotund\;
- interviul în direct;
- reuniunea Panel;
- sinectica;
- Gândi]i/Lucra]i în perechi/Comunica]i;
- Photolangage;
- Acvariul;
- Ghidul de anticipa]ie;
- Creioanele la mijloc;
- Metoda 6-3-5.
b) Metode de evaluare:
- Cubul;
- Mozaicul;
- Phillips 6-6;
- Cadranele;
- Cvintetul;
- Jurnalul cu dubl\ intrare;
- Creioanele la mijloc;
- Bulg\rele de z\pad\;
- Turul galeriei;
- R.A.I.
Cele mai multe dintre metodele interactive au caracter
mixt, adic\ se pot folosi atât la prezentarea noului con]inut,
cât [i la evaluare, putând acoperi astfel întreaga activitate.
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Ghid de prezentare succint\ a strategiilor (metodelor [i
tehnicilor) interactive folosite în activit\]ile de înv\]are1:
1. SINELG (înv\]are eficient\ prin în]elegerea con]inutului unei prezent\ri sau a unui text)
Etape:
a) Prezentarea temei [i a textului ce urmeaz\ a fi lecturat;
b) Inventarierea cuno[tin]elor deja cunoscute în leg\tur\
cu textul, prin notarea acestora pe o foaie;
c) Notarea ideilor de c\tre preot pe flipchart;
d) Lectura textului care trebuie s\ existe în variant\ multiplicat\ pentru to]i participan]ii. Ace[tia vor realiza adnot\ri
marginale, în felul urm\tor:
- semnul „√” (bif\) – con]inutul confirm\ cuno[tin]ele sau
opiniile cunoscute de formabil;
- semnul „-” (minus) – con]inutul textului infirm\ opiniile lui;
- semnul „^” (plus) – informa]ia citit\ este nou\;
- semnul „?” (semnul întreb\rii) – se consider\ c\ un anumit
aspect este tratat confuz sau exist\ un anumit aspect despre
care formabilul ar dori s\ afle mai multe informa]ii.
e) Realizarea unui tabel sintetic, cu rubricile:
√
cuno[tin]e
confirmate de
text

cuno[tin]e
infirmate de
text

^
cuno[tin]e noi,
neîntâlnite pân\
acum

?
cuno[tin]e
incerte,
confuze, care
merit\ s\ fie
cercetate

f) În]elegerea (realizarea sensului) [i monitorizarea în]elegerii prin discu]ii în grupul l\rgit.
1
Adaptate de prof. Fulvia Horobe] dup\ Mihaela Suditu, Metode
interactive de predare-înv\]are (suport de curs), 2012; {tefania Zlate,
Strategii moderne de predare-înv\]are-evaluare (suport de curs POSDRU),
2011; Dorin Opri[, Metode active de predare-înv\]are. Modele [i aplica]ii
la religie, Ed. Sf. Mina, Ia[i, 2006.
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2. CONTROVERSA ACADEMIC| (generator de dezbateri)
Etape:
a) Prezentarea temei printr-o lectur\, printr-o discu]ie,
studiu de caz etc.
b) Adresarea unei întreb\ri cheie care s\ împart\ grupul în
dou\ p\r]i: cei care r\spund cu „DA” [i cei care r\spund cu
„NU”;
c) Organizarea grupului în echipe de câte patru persoane
(în fiecare echip\ vor fi dou\ persoane care sunt PRO [i dou\
persoane care sunt CONTRA);
d) Discutarea argumentelor fiec\ruia în grupul de patru
din care face parte;
e) Desfacerea echipelor [i formarea altora tot dup\ aceea[i
formul\: 2 PRO [i 2 CONTRA, cu discutarea opiniilor;
f) Regruparea ini]ial\, cu discu]ii în care argumentele
sunt completate cu ce au cules din noua echip\;
g) Sus]inerea în fa]a tuturor a concluziilor cu care a r\mas
fiecare membru al grupului mare.
3. STUDIUL DE CAZ
Etape:
a) Prezentarea cazului, a con]inutului temei propuse;
b) Dezbaterea, în vederea în]elegerii cât mai corecte a
con]inutului;
c) Stabilirea concluziilor.
4. TERMENII-CHEIE INI}IALI (actualizare a conceptelor însu[ite anterior [i stabilirea conexiunii cu noul con]inut)
Etape:
a) Alegerea de c\tre preot a 3-6 termeni noi, care vor fi
scri[i pe flipchart;
b) Discutarea, în perechi, a membrilor grupului, timp de
maxim 5 minute;
27

c) Prezentarea con]inutului nou de c\tre preot sau lectura
acestuia dintr-un material preg\tit dinainte;
d) Compararea rezultatelor ini]iale, ale cursan]ilor, cu
cele corecte;
e) Fixarea cuno[tin]elor.
5. BRAINSTORMING (stimulare a gândirii creative)
Etape:
a) Lansarea temei de c\tre formator;
b) Cursan]ii vor fi invita]i s\ î[i noteze punctele de vedere
despre tema propus\;
c) Notarea pe flipchart a tuturor ideilor (preferabil, f\r\
repetarea lor);
d) Evaluarea activit\]ii.
6. {TIU/VREAU S| {TIU/AM ÎNV|}AT
Etape:
a) Fiec\rui participant i se va da de la început o foaie
tabelat\ cu 3 coloane ca în titlu;
b) Formatorul lanseaz\ titlul temei care va fi prezentat\ în
acea zi;
c) To]i credincio[ii vor completa prima rubric\, respectiv
{TIU, cu ceea ce cunosc deja despre subiectul în cauz\;
d) Formatorul prezint\ con]inutul (folosind lectura sau
prezentarea oral\ sau proiec]ia multimedia etc.). În acest
timp, cursan]ii completeaz\ coloana VREAU S| MAI {TIU
e) Au loc dezbateri, l\muriri;
f) Credincio[ii scriu concluziile înv\]\rii în coloana AM
ÎNV|}AT.
7. MASA ROTUND| (înv\]are prin cooperare)
Etape:
a) Credincio[ii sunt împ\r]i]i în grupuri de câte 5-7 persoane. Pe o coal\ de hârtie, fiecare echip\ va scrie tot ce [tie
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despre tema propus\ spre discu]ie sau despre tema care a fost
deja prezentat\ de c\tre preot;
b) Unul dintre membrii fiec\rei echipe va prezenta opiniile scrise. Acestea vor fi analizate în cadrul grupului l\rgit.
8. INTERVIUL ÎN DIRECT
Etape:
a) Catehetul prezint\ cât mai atr\g\tor con]inutul înv\]\rii;
b) Se vor forma perechi (intervievator [i respondent), care
vor fi supraveghea]i [i îndruma]i de c\tre catehet;
c) Evaluarea de ansamblu a perechilor care au acceptat
acest joc de rol.
9. REUNIUNEA PANEL (asem\n\toare metodei Masa
rotund\)
Etape:
a) Selectarea unui grup restrâns de cunosc\tori ai con]inutului temei, numi]i „jura]i”, care se vor pozi]iona în mijloc,
în cerc;
b) Ceilal]i participan]i vor urm\ri cu aten]ie discu]ia [i, la
final, vor adresa întreb\ri sau vor trimite bilete cu întreb\ri la
tem\, iar „jura]ii” vor r\spune.
10. SINECTICA
Etape:
a) Este lansat titlul temei de studiu;
b) Dac\ sunt persoane de profesii diferite, metoda poate fi
aplicat\ cu mai mult succes; Fiecare persoan\ î[i va spune
punctul de vedere referitor la tem\,
c) Preotul catehet va realiza prezentarea corect\;
d) Evaluarea activit\]ii, formularea de concluzii individuale despre con]inutul prezentat; Schimb de opinii.
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11. GÂNDI}I/LUCRA}I ÎN PERECHI/COMUNICA}I
Etape:
a) Formarea perechilor;
b) Lansarea aceleia[i teme ambilor membri ai perechii
(dar fiecare pereche poate avea sarcini diferite pentru tema
propus\ spre înv\]are);
c) Realizarea individual\ a sarcinii, în maxim 5 minute;
d) Prezentarea r\spunsurilor c\tre partenerul perechii [i
formularea de concluzii comune;
e) Prezentarea concluziilor în fa]a întregului grup.
12. CUBUL
Etape:
a) Pe fe]ele unui cub se noteaz\ 6 sarcini de lucru pentru
tema prezentat\ de formator. Aceste sarcini trebuie s\ corespund\ imperativelor: Descrie; Compar\; Analizeaz\; Asociaz\;
Aplic\; Argumenteaz\;
b) Se concluzioneaz\ în comun [i se fixeaz\, astfel, cuno[tin]ele.
13. PHOTOLANGAGE
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de c\tre formator;
b) Formatorul expune un set de imagini la tem\. Cursan]ii
le privesc atent [i î[i aleg una dintre acele imagini;
c) Fiecare cursant va argumenta selec]ia f\cut\;
d) Se va discuta imaginea care a adunat num\rul cel mai
mare de preferin]e [i se va concluziona.
14. MOZAICUL
Etape:
a) Împ\r]irea grupului de credincio[i în echipe de câte patru
persoane, fiecare primind un num\r de la 1 la 4;
b) Prezentarea temei propuse [i împ\r]irea sarcinilor de
lucru pe fi[e, în prealabil preg\tite pentru fiecare dintre cele
patru numere;
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c) Persoanele care au primit num\rul 1 se vor grupa
separat (la fel vor proceda [i ceilal]i, formând echipe în func]ie
de num\rul primit ini]ial) [i vor lucra sarcina care le-a revenit;
d) Revenirea în echipa ini]ial\ pentru a prezenta acelora
rezultatul sarcinii din grupul care i-a reunit prin purtarea
aceleia[i cifre.
15. PHILLIPS 6-6
Etape:
a) Împ\r]irea grupului de credincio[i în echipe de câte 6
membri;
b) Lansarea temei de discu]ie;
c) Discutarea în echip\ timp de 6 minute;
d) Un coleg va prezenta ideile echipei;
e) Confruntarea ideilor echipelor;
f) Formularea concluziilor.
16. CADRANELE
Etape:
a) Pe o foaie de flipchart, se traseaz\ o cruce cât toat\
coala (adic\ foaia va fi împ\r]it\ în patru p\r]i egale, denumite
cadrane);
b) Con]inutul este prezentat de c\tre preotul formator;
c) Grupul va fi împ\r]it în patru echipe, fiecare echip\
având de rezolvat câte o sarcin\ legat\ de tema prezentat\;
d) Rezultatele vor fi notate în cele patru cadrane, corespunz\toare fiec\rei sarcini de lucru.
17. CVINTETUL (metod\ de evaluare)
Etape:
a) Preotul prezint\ con]inutul catehezei;
b) Fiecare participant va avea ca sarcin\ s\ scrie o poezie
cu cinci versuri, în felul urm\tor:

31

1. Cuvântul/sintagma cheie – 1 substantiv
2. 2 cuvinte care s\ fie adjective ce descriu cuvântul din
primul vers
3. 3 cuvinte care exprim\ ac]iuni legate de cuvântul cheie
4. 4 cuvinte care exprim\ sentimente legate de primul vers
5. 1 cuvânt care exprim\ esen]a sau concluzia temei.
c) Evaluarea crea]iilor literare ale credincio[ilor.
18. Acvariul
Etape:
a) Scaunele sunt dispuse în dou\ cercuri concentrice;
b) Participan]ii sunt invita]i s\ ocupe locurile a[a cum
prefer\. Cei pozi]iona]i în mijloc vor forma grupul de discu]ie,
iar cei de pe margine vor fi observatori. Preotul va sta într-un
loc de unde s\ poat\ vizualiza toat\ desf\[urarea activit\]ii;
c) Credincio[ii din mijloc vor avea ca sarcin\ s\ dezbat\ o
tem\ controversat\. Cei de pe margine î[i vor nota pe o fi[\ tot
ceea ce consider\ semnificativ legat de dezbatere. Vor prezenta
observa]iile lor;
d) Rolurile se vor inversa, adic\ cei care au fost în grupul
de discu]ie vor fi observatori [i invers.
19. METODA 6-3-5
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de c\tre preot sau prin dezbatere;
b) Constituirea echipelor de lucru de câte [ase persoane;
c) Enun]area unei teme comune tuturor echipelor;
d) Fiecare echip\ va avea de scris pe o foaie câte trei idei
în timp de cinci minute de la lansarea temei;
e) Confruntarea r\spunsurilor, prin notarea tuturor pe o
coal\ de flipchart;
f) Evaluarea activit\]ii de înv\]are.
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20. JURNALUL CU DUBL| INTRARE
Etape:
a) Fiecare participant va primi o foaie pe care o va împ\r]i
în dou\ p\r]i: pe o jum\tate va scrie sau va reprezenta grafic
un fragment sau o imagine care l-a impresionat pl\cut sau
nepl\cut în con]inutul prezentat. În jum\tatea cealalt\, va argumenta alegerea realizat\;
b) Evaluarea jurnalului, care poate fi continuat [i la alte
teme/con]inuturi.
21. CREIOANELE LA MIJLOC
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de idei;
b) Formarea echipelor de pân\ la 7 membri;
c) Specificarea sarcinii de lucru;
d) Fiecare membru î[i va expune opinia prin l\sarea creionului în mijloc. Cine dore[te s\ revin\ cu o completare nu o
poate face pân\ ce nu au fost adunate toate creioanele echipei
la mijloc;
e) Un membru desemnat de echip\ va prezenta concluzia
acesteia.
22. GHIDUL DE ANTICIPA}IE
Etape:
a) Preotul va formula 3-4 termeni cheie ai con]inutului
care urmeaz\ s\ fie prezentat sau dezb\tut [i îi va nota pe
foaia de flipchart;
b) Participan]ii vor avea de anticipat rela]ia dintre acei
termeni [i con]inutul care se va deschide cunoa[terii lor. R\spunsurile se vor nota pe aceea[i foaie;
c) Preotul va prezenta con]inutul;
d) Confruntarea rezultatelor.
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23. BULG|RELE DE Z|PAD|
Etape:
a) Prezentarea con]inutului catehezei;
b) Împ\r]irea credincio[ilor în echipe de câte [apte membri;
c) Enun]area unei probleme;
d) Fiecare membru va scrie pe o foi]\ solu]ia sa;
e) În cadrul fiec\rei echipe se realizeaz\ o ierarhizare a
solu]iilor g\site, adic\ cea mai bun\ pe primul loc [i tot a[a
pân\ la a [aptea;
f) Primele dou\ idei de la fiecare echip\ se vor scrie pe
foaie de flipchart [i va fi evaluat\ activitatea de înv\]are.
24. TURUL GALERIEI
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de idei al temei propuse;
b) Împ\r]irea participan]ilor în echipe de câte patru membri;
c) Realizarea unui produs (desen) referitor la tema abordat\;
d) Expunerea lucr\rilor realizate de toate echipele;
e) Fiecare participant la activitate va examina lucr\rile
expuse [i va putea scrie observa]ii într-un col] al acestora;
f) Dup\ încheierea turului, fiecare echip\ î[i cite[te observa]iile [i î[i autoevalueaz\ lucrarea.
25. R.A.I. (R\spunde – Arunc\ – Interogheaz\)
Etape:
a) Preotul împreun\ cu credincio[ii se vor implica într-un
joc de aruncare a unei mingi mici [i u[oare de la unul la altul;
b) Cel care arunc\ mingea trebuie s\ pun\ o întrebare din
lec]ia predat\ celui care o prinde;
c) Cel care prime[te mingea, dup\ ce r\spunde la întrebare, arunc\ la rândul s\u mingea unui alt participant, adresându-i o întrebare din tematica abordat\ la catehez\;
d) Se recomand\ implicarea cât mai multor participan]i la
acest joc.
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PROIECT DE ACTIVITATE CATEHETIC|
Unitatea catehetic\: Sfânta Biseric\
Tema catehezei: Biserica, loca[ de închinare
Tipul activit\]ii: de consolidare a con]inutului catehetic
Scopul activit\]ii: consolidarea [i aprofundarea cuno[tin]elor
referitoare la Sfânta Biseric\, ca loc de tr\ire [i m\rturisire a
credin]ei cre[tine
Strategiile catehetice:
a. Metode: masa rotund\, termenii cheie esen]iali, prezentarea
multimedia;
b. Mijloace: coli de hârtie, pixuri
c. Forme de organizare a activit\]ii: individual, în echipe,
frontal
Scenariul catehetic
1. Organizarea activit\]ii:
a. Catehetul va [ti dinainte câ]i participan]i vor veni
la activitate [i va a[eza scaune în semicerc. Va avea
aproape de el materialele didactice pe care le va folosi în
activitate: fi[a de lectur\, foi [i pixuri pentru to]i membrii
grupului etc.
b. Salutul [i rug\ciunea de început.
2. Introducerea în activitatea catehetic\/Preg\tirea aperceptiv\:
• Fie printr-un joc de „spargere a ghe]ii”, gen: M\
simt foarte bine în biserica mea, pentru c\… (fiecare
membru al grupului î[i exprim\ bucuria pe care o simte
atunci când se afl\ în comuniunea de tr\ire a Bisericii);
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• Fie prin dialog cu participan]ii despre tema studiat\

anterior, respectiv despre Biserica, adev\rata comuniune
cu Dumnezeu [i cu semenii.
3. Anun]area temei [i a scopului acesteia:
• Ast\zi vom consolida câteva elemente esen]iale despre
Sfânta Biseric\ privit\ ca loca[ de închinare [i cinstire a lui
Dumnezeu.
4. Tratarea/Desf\[urarea activit\]ii (prin aplicarea metodei
Mesei rotunde):
• Catehetul va relua con]inutul temei printr-o prezentare Power Point sau printr-o lectur\ în care vor fi eviden]iate p\r]ile componente ale loca[ului de cult [i semnifica]ia acestora;
a. Vor fi formulate teme de dezbatere:
- P\r]ile componente ale cl\dirii bisericii;
- Corespondentul spiritual/transcendental al fiec\rei
p\r]i arhitectonice;
b. Fiecare membru al grupului de catehez\ va realiza
o schi]\ de discu]ie pe foaia de hârtie;
c. Se vor expune punctele de vedere, pe rând,
folosind argumente pertinente;
d. Catehetul are rolul de moderator [i observator.
5. Asocierea/Aprofundarea:
• Vor fi marca]i termenii-cheie esen]iali ai dezbaterii.
6. Fixarea informa]iilor:
• Fie prin întreb\ri [i r\spunsuri pe care membrii
grupului [i le adreseaz\ între ei, asista]i de c\tre catehet;
• Fie prin jocuri de grup.
7. Evaluarea:
• Aprecieri individuale [i generale asupra implic\rii
în activitate a membrilor grupului.
• Exprimarea impresiilor despre con]inutul activit\]ii
de c\tre unii dintre participan]i.
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8. Încheierea activit\]ii:
• Recompense pentru participan]i (iconi]e/miruire sau
o rug\ciune pe care preotul s\ o citeasc\ pentru binele
tuturor);
• Rug\ciunea de încheiere Cuvine-se cu adev\rat rostit\
sau cântat\ de to]i.
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PROIECT DE ACTIVITATE CATEHETIC|
Ce este parohia?
Unitatea catehetic\: Biserica/Parohia
Tema catehezei: Ce este parohia?
Sus]in\tor: Pr. ______________, parohia ______________
Protopopiatul: _______________
Metode de înv\]are: {tiu/Vreau s\ [tiu/Am înv\]at, Studiul de
caz, Termeni-cheie ini]iali, prezentare Power Point/multimedia
Metoda de evaluare: R.A.I. (R\spunde-Arunc\-Interogheaz\)
Tipul activit\]ii: mixt\
Scopul activit\]ii: Con[tientizarea [i dobândirea unor cuno[tin]e
despre Parohia ortodox\, ca structur\ administrativ-social\ a
Bisericii, în vederea form\rii comportamentului cre[tin.

SCENARIUL CATEHETIC
Organizarea activit\]ii:
 Salutul [i rug\ciunea de început. Intonarea unui cântec
religios.
PREG|TIREA APERCEPTIV|
 Introducerea în activitatea catehetic\: Se va realiza printr-un
scurt dialog preot/participan]i având ca tem\ Anul omagial
al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi (2015), cu referire
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succint\ la tema catehetic\ precedent\, Ce este Biserica?
(generalit\]i). Introducerea poate fi inclus\ [i în prezentarea PowerPoint.
Introducerea poate fi f\cut\ [i printr-un Joc de „spargere
a ghe]ii” gen Eu azi m\ simt... (fiecare spune cum se simte în
acel moment sau cum s-a sim]it în ziua respectiv\), sau Ceva
bun [i frumos (unul sau mai mul]i participan]i povestesc câte o
experien]\ pozitiv\ pe care a(u) tr\it-o recent), sau Ecusonul
(fiecare participant prime[te o foi]\ de hârtie de m\rimea unei
c\r]i de vizit\/post-it. Pe ea î[i vor scrie pe vertical\ prenumele cu litere de tipar, apoi vor completa fiecare liter\ cu propriile tr\s\turi de caracter – Exemplu: V L A D Vesel, Lini[tit,
Amuzant, Distractiv. ~n final fiecare va realiza pe aceea[i
hârtie un desen reprezentativ pentru el. Urmeaz\ apoi prezentarea tr\s\turilor în plen).
 Fiecare participant va primi o foaie tabelat\ cu trei coloane
ca în exemplul de mai jos:
{tiu

Vreau s\ (mai) [tiu

Am înv\]at

ANUN{AREA TEMEI
 Anun]area temei [i a scopului acesteia: Ast\zi vom încerca s\ g\sim r\spunsul la o nou\ întrebare, în ceea ce
prive[te Biserica în ansamblul ei, [i anume: Ce este parohia?
TRATAREA
 Desf\[urarea activit\]ii / ETAPE în realizarea activit\]ii:
1. To]i credincio[ii vor completa pentru început, prima
rubric\ ({tiu) cu informa]iile pe care le cunosc despre parohie.
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Preotul poate interveni în sprijinul acestora cu întreb\ri
sau cu informa]ii ajut\toare.
2. Dup\ ce preotul a anun]at tema care urmeaz\ a fi discutat\, continu\ cu prezentarea unor no]iuni generale despre
subiect.
Pe tot parcursul prezent\rii, termenii noi sau mai pu]in
cunoscu]i credincio[ilor (maxim 6) vor fi eviden]ia]i (pe flipchart
sau direct în prezentarea Power Point) [i explica]i pe în]eles.
 Se vor lectura (selectiv) articole din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea BOR, cu referire la Parohie (art. 43-48).
 Defini]ia parohiei: comunitatea cre[tinilor ortodoc[i,
clerici [i mireni, situatã pe un anume teritoriu [i subordonatã
centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic,
administrativ [i patrimonial, condusã de un preot paroh
numit de chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei
respective.
 Idei principale:
- Scurt istoric (se pot aminti succint câteva m\rturii scripturistice [i patristice despre primele comunit\]i cre[tine):
• Înc\ din primele zile ale istoriei sale, cre[tinismul a fost
comunitar, comunitate al c\rei nucleu era format de predicarea Cuvântului, de rug\ciune, de Euharistie (Fapte 2, 41-47).
• Apari]ia primelor comunit\]i parohiale în sec. III-IV.
• În secolul al V-lea Teodoret al Cyrului (392-458), scria
papei Leon cel Mare (440-461), c\ în eparhia lui înfiin]ase opt
sute de parohii.
• Înc\ din primele zile ale Bisericii, mul]imea credincio[ilor nu aveau decât o inim\ [i un suflet (Fapte 4, 32), st\ruind
la templu într-un cuget zi de zi (Fapte 2, 46); comunitatea
avea toate în comun (Fapte 2, 44-46), se propov\duia cuvântul
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lui Dumnezeu (Fapte 4, 33) [i se s\vâr[ea Sf. Euharisite
(Fapte 2, 46).
- Centrul parohiei este sfânta biseric\, iar via]a ei o constituie lucr\rile sfinte s\vâr[ite în biseric\ [i în spa]iul parohiei.
- Structura administrativ\ a parohiei: Preotul, Epitropul,
Adunarea parohial\, Consiliul Parohial, Comitetul parohial (pot
fi amintite prevederi din Statutul BOR cu privire la organizarea parohiei, art. 49-68). De re]inut: Comunit\]ile apostolice [i post-apostolice prezentau un larg evantai de func]ii, de activit\]i [i de slujiri, care contribuiau la înt\rirea [i extinderea Bisericii.
Pentru o mai bun\ în]elegere a mesajului catehetic, preotul
poate prezenta [i istoricul propriei parohii, mai aproape de
sufletul credincio[ilor.
3. Participan]ii vor asculta cu aten]ie ideile prezentate [i
vor completa în acela[i timp a doua rubric\ din tabel (Vreau
s\ mai [tiu).
RECAPITULAREA
 Fixarea informa]iilor
4. Fixarea cuno[tin]elor se va face prin metoda R.A.I.
(R\spunde – Arunc\ – Interogheaz\) astfel:
• Preotul împreun\ cu credincio[ii se vor implica într-un
joc de aruncare a unei mingi mici [i u[oare de la unul la altul.
• Cel care arunc\ mingea trebuie s\ pun\ o întrebare din
lec]ia predat\ celui care o prinde.
Pentru a nu crea blocaje în desf\[urarea activit\]ii, cauzate
de emo]ii sau de anumite tensiuni ale participan]ilor, este
indicat ca întreb\rile ce urmeaz\ a fi adresate s\ fie afi[ate
pe tot parcursul jocului pe ecran sau pe flipchart.
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• Cel care prinde mingea r\spunde la întrebare [i apoi
arunc\ mai departe altui participant, punând o nou\ întrebare.
Evident interogatorul trebuie s\ cunoasc\ [i r\spunsul întreb\rii adresate.
• Preotul supravegheaz\ desf\[urarea jocului [i în final
l\mure[te problemele la care nu s-au g\sit solu]ii.
Exemple de întreb\ri:
- Ce este parohia?
- Când au ap\rut primele comunit\]i cre[tine?
- Ce reprezint\ sfânta biseric\ pentru o parohie?
- Care este structura administrativ\ a parohiei?
- Cine conduce/administreaz\ parohia?
- De ce parohia se aseam\n\ cu o familie mare?
- Cine sunt membrii parohiei?
.......
ASOCIEREA
- Parohia – o mare familie, în care s\ d\inuie tot ce e
frumos [i curat sufletului de cre[tin, iar cele rele s\ dispar\.
- Parohia este comunitatea în care membrii se g\sesc în
comuniune unii cu al]ii, pe de o parte, iar pe de alt\ parte, to]i
[i fiecare în parte, în comuniune cu Dumnezeu.
GENERALIZAREA
5. Discu]ia final\, condus\ de preot [i realizat\ prin contribu]ia tuturor participan]ilor, va avea rolul de a concluziona
ideile surprinse [i de a eviden]ia progresul în ceea ce prive[te
dobândirea de noi cuno[tin]e. Au loc dezbateri [i l\muriri.
6. Participan]ii scriu concluziile înv\]\rii în rubrica
Am înv\]at.
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APLICAREA
 Evaluarea / Concluzii
- Aprecieri individuale [i generale asupra implic\rii în activitate a membrilor grupului.
- Exprimarea impresiilor despre con]inutul activit\]ii de c\tre
unii dintre participan]i (prin completarea unui chestionar).
 Încheierea activit\]ii
Rug\ciunea de încheiere Cuvine-se cu adev\rat rostit\
sau cântat\ de to]i participan]ii.

Observa]ii:
• Activitatea este gândit\ pentru a fi realizat\ în orice loca]ie [i pentru un grup eterogen (din punct de vedere al preg\tirii profesionale [i al nivelului de vârst\), adic\ pentru majoritatea situa]iilor.
• Este recomandat ca toate activit\]ile catehetice s\ fie
sus]inute [i de o prezentare multimedia (Power Point, audiovideo), pentru a le spori atractivitatea [i pentru stimularea
interesului participan]ilor.
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Programa catehetic\ a fost alc\tuit\ sub coordonarea
Pr. dr. prof. Bogdan Racu, inspector
pentru înv\]\mânt [i catehez\ în cadrul
Sectorului Înv\]\mânt al Arhiepiscopiei Ia[ilor
Au colaborarat:
Pr. dr. Mihail Ro[u, Parohia „Duminica Tuturor Sfin]ilor” Pocreaca, protopop al Protopopiatului Ia[i 3;
Pr. dr. prof. Cristian Alexandru Barnea, Parohia „Sf. Ap. Toma” Ia[i, Protopopiatul Ia[i 1, inspector pentru disciplina Religie, Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i;
Pr. Vasile Cristian, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Uricani, Protopopiatul Ia[i 1;
Pr. dr. Neculai Dorneanu, Parohia „Sf. Mahram\ [i Sf. Martiri Brâncoveni” Ia[i, Protopopiatul Ia[i 2;
Pr. Iulian Andrei, Parohia „Sf. Ier. Nicolae” Bohotin , Protopopiatul Ia[i 2;
Pr. George Ciprian Bamboi, Parohia „Acoper\mântul Maicii Domnului”
Pietr\rie, Protopopiatul Ia[i 3;
Pr. Marius Tabarcea, Parohia „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil” Poieni]a, Protopopiatul Pa[cani;
Pr. Marius {tefan, Parohia G\ne[ti, Protopopiatul Pa[cani;
Pr. Constantin Patac\, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Nicolae B\lcescu, Protopopiatul Hârl\u;
Pr. Marius Babiuc, Parohia „Izvorul T\m\duirii” Sili[tea St\uceni, Protopopiatul Boto[ani;
Pr. Ionu] Bogdan Simionic\, Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim”
Mesteac\n, Protopopiatul Boto[ani;
Pr. Daniel Precob, Parohia „Sf. Împ. Constantin [i Elena” Dorohoi, Protopopiatul Dorohoi;
Pr. prof. Georgel Chichioac\, Parohia „Na[terea Maicii Domnului”
Trestiana - Dorohoi, Protopopiatul Dorohoi;
Pr. Cristian Dumitra[, Parohia „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil” Miron Costin,
Protopopiatul S\veni;
Pr. {tefan Zaharia, Parohia „Sf. Nicolae” Con]e[ti - Girov, Protopopiatul
Piatra Neam];
Pr. Leonte Lehaci, Parohia „Sf. Împ. Constantin [i Elena” Negre[ti, Protopopiatul Piatra Neam];
Pr. Mihai Ursachi, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Lunca, Protopopiatul Ceahl\u;
Prof. Fulvia Horobe], profesor de Religie la {coala „Elena Cuza” din Ia[i.
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