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- avizat de Patriarhia Română, prin adresa
nr. 2413 din 08.03.2022;
- M anualul adaptat și revizuit pentru clasa
a V-a al Editurii noastre continuă seria manua
lelor câștigătoare la licitația Ministerului
Educației, cu o echipă de autori recunoscuți
la nivel național!

Cine?
V Editura AKADEMOS ART, cu experiență de peste 15 ani în publicarea de manuale școlare și de auxiliare
didactice pentru învățământul preuniversitar!
V Prof. Inspector Religie ISMB Cristian Alexa, Prof. Metodist Religie Mirela Șova, Prof. Metodist Sorina Ciucă
și Prof. Metodist Dragoș Ioniță – autori cu experiență atât la catedră, cât și în elaborarea de auxiliare didactice
și de Manuale școlare pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, în echipă!

Ce?
V Manualul de Religie – Cultul Ortodox, pentru clasa a V-a! Un manual adaptat și revizuit, care să-i ajute pe

elevi și pe profesori în descoperirea unor conținuturi atractive, potrivite nivelului de vârstă și a unor sarcini
de lucru interactive!

De ce?
V Manualul pune la dispoziția profesorilor modalități de eficientizare a demersului didactic;
V Manualul impulsionează declanșarea motivației elevilor pentru învățare, ca și pentru lucrul în echipă;
V Manualul implică elevii în utilizarea achizițiilor în contexte noi, pentru a răspunde provocărilor societății
contemporane!

Valoare morală
Joc didactic


Lucru pe echipe


Dramatizare

Concurs

Ce spun referenții noștri:
1. Referent de specialitate: Pr. Prof. univ. Dr. Habil. David Pestroiu, Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă a
Universității din București
Manualul propus respectă întru totul programa analitică pentru disciplina Religie, Cultul Ortodox – clasa a V-a, aflată în vigoare, atât în
ceea ce privește tematica subiectelor abordate, cât și în fixarea, urmărirea și ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice.
Lecțiile conțin texte judicios alese, folosind metode și strategii variate, în conformitate cu vârsta și nivelul de înțelegere al elevilor,
oferind o percepție antrenantă și pasionantă asupra cunoașterii și explorării fenomenului religios, din perspectivă ortodoxă. În ceea ce
privește strategiile de lucru individuale și colective, se observă o mare diversitate de abordare a temelor specifice învățării.
Apreciez în mod pozitiv eforturile autorilor acestui manual, cât și al Editurii care îl promovează și îl recomand cu căldură spre publicare,
apreciind că va fi de un real folos pentru cadre didactice și elevi, în procesul de învățământ în cadrul căruia disciplina Religie deține un
loc aparte, bine determinat!

2. Referent de specialitate: Prof. Silvia Fulaș, gradul I, Colegiul Național „Sfântul Sava” – București
Manualul răspunde obiectivelor programei în vigoare și detaliază sistematic temele recomandate de programa școlară pentru clasa
a V-a, disciplina Religie, în vederea atingerii competențelor propuse.
Ca elemente de identitate, manualul are ghid de utilizare, un cuprins bine structurat și un design prietenos ce cuprinde o selecție reușită
a textelor și imaginilor, într-o prezentare grafică atractivă. Poate fi utilizat atât în varianta tipărită cât și în varianta digitală, într-o dinamică
atractivă, fiind un manual deschis care oferă elevului mai multe surse de informare, bazat pe instruire problematizată. Conținuturile
învățării contribuie la formarea atitudinilor sociale și mai ales la dezvoltarea valorilor moral-religioase, fiind în deplin acord cu nivelul
de dezvoltare al elevului.
Pe parcursul lecțiilor din clasa a V-a, elevul va putea descoperi istorisiri și învățături minunate (Crearea lumii, Prima familie: Adam și
Eva, Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam), va putea analiza modele demne de urmat pentru credința, iertarea, prietenia și loialitatea
lor și va fi uimit de soluțiile găsite de personalitățile biblice în diferite contexte istorice.

Recomandăm cu căldură elevilor şi profesorilor lecturarea şi utilizarea
manualului de clasa a V-a, de la Editura Akademos Art!

