Motto: „Biserica este atelierul Dumnezeiesc-omenesc
al sfințirii oamenilor și al sfințirii prin oameni, a
celorlalte zidiri”. (Sfântul Iustin Popovici)
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CINE?


Editura Akademos Art, cu experiență de peste 15 ani în publicarea de manuale școlare

și de auxiliare didactice pentru învățământul preuniversitar!



Prof. Inspector Religie ISMB Cristian Alexa și Prof. Metodist Religie Mirela Șova -

autori cu experiență atât la catedră, cât și în elaborarea de articole de specialitate, de
auxiliare didactice și de Manuale școlare pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, în
echipă!

CE?
Manual de Religie – Cultul Ortodox, pentru Clasa I, care se remarcă prin:
 structura unitară a conținutului;



elementele grafice de excepție: ilustrații, icoane, fotografii, semne grafice,

captivante și motivante în special pentru copii;




perspectiva inter-, pluri- și transdisciplinară de abordare;
stilul clar și concis al lecțiilor, cu limbaj accesibil, adaptat nivelului de

vârstă și experienței de viață a elevilor;






varietatea metodelor și a strategiilor didactice;
originalitatea și atractivitatea rubricilor;
diversitatea sarcinilor de lucru și a gradului de dificultate al acestora;
varianta digitală, completată cu imagini noi, materiale audio/video și

exerciții interactive interesante!

DE CE?




Manualul oferă suport informațional profesorilor și elevilor;
Manualul pune la dispoziție profesorilor modalități de eficientizare a demersului didactic;
Manualul propune activități de fixare, de recapitulare și de evaluare a cunoștințelor și a

aptitudinilor elevilor;



Manualul impulsionează declanșarea motivației elevilor pentru învățare și pentru

autoinstruire, ca și pentru lucrul în echipă;



Manualul implică elevii în utilizarea achizițiilor în contexte noi, pentru a răspunde

provocărilor societății contemporane;



Manualul menține atenția elevilor, prin componenta sa estetică (aranjarea în pagină,

elementele grafice deosebite)!

www.akademos.ro/

DESPRE
„Lecțiile conțin texte judicios alese,

„Ca elemente de identitate, manualul

folosind metode și strategii variate, în

are un design prietenos și cuprinde o selecție

conformitate cu vârsta și nivelul de înțelegere

reușită a textelor și imaginilor, într-o

al elevilor, oferind o percepție antrenantă și
pasionantă asupra cunoașterii și explorării
fenomenului

religios,

din

perspectivă

ortodoxă.
Abordarea noțiunilor religioase se face

F
I
I

prezentare grafică atractivă, plină de
culoare și veselie, nota dominantă fiind una
jucăușă și optimistă.
Conceptele

folosite

sunt

clar

exprimate, pentru a facilita înțelegerea și

într-o manieră elegantă, interdisciplinară, cu

reținerea lor. Abordarea pedagogică ce

valențe interconfesionale, dar accentuând

fundamentează manualul în discuție este una

bogăția

de

tradiționale,

semnificații
conturând

a

doctrinei

personalitatea

integră a elevilor, atât în plan cognitiv, cât și
în ceea ce privește formarea lor spirituală și

cultivarea unor deprinderi religioase în
conformitate cu valorile și idealurile cultului.
O mențiune specială se cuvine a face cu
privire la condițiile grafice de excepție în
care se prezintă acest manual: ilustrații bine
alese, desene atractive, culori vii, imagini

I

modernă, centrată pe elev, iar metodele

N

folosite corespund conceptelor pedagogice.

F

diverse, fiind îndrumat să exploreze, apoi să

O
R
M
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clare și edificatoare, în strânsă corelație cu
tematica lecțiilor propriu-zise.

folosească informația găsită. Manualul ține
cont de interesele elevilor, abordând teme ce
îi sprijină, îi motivează și îi antrenează în
procesul de învățare.
Limbajul

utilizat

este

accesibil,

manualul urmărind particularitățile de
vârstă ale elevilor, care, în perioada

T

În consecință, apreciez în mod pozitiv

școlarității mici, își dublează vocabularul,
modificându-și în mod pozitiv limbajul.

eforturile autorilor acestui manual, cât și al
editurii care îl promovează, și îl recomand cu

Elevul este solicitat să susțină activități

Având

!

în

vedere

importanța,

actualitatea și complexitatea subiectelor

căldură pentru publicare, apreciind că va fi

tratate, felicităm autorii pentru efortul

de un real folos pentru cadre didactice și

susținut și propunem editurii publicarea

elevi.”

acestui manual cu cea mai mare încredere.”
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