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  Manualele pentru clasele  

a III-a și a IV-a continuă 
seria manualelor câștigă
toare la licitația Ministe
rului Educației, urmând 
celor pentru clasa I și a II-a, 
cu aceeași editură și echipă 
de autori!

   MANUALE NOI DE RELIGIE –

CULTUL ORTODOX,  
pentru anul ªcolar 2021-2022: 
CLASA a III-a ºi CLASA a IV-a

O SERIE  
DE  

EXCEPÞIE!
În conformitate cu 
programa școlară 

aprobată prin 
O.M.E.N. nr. 5001/ 

02.12.2014.



|  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 auxiliare didactice și de Manuale 
școlare pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, în echipă!

Manual de Religie – Cultul Ortodox, pentru Clasa a IIIa!
  Elevii vor fi însoțiți în parcurgerea lecțiilor de către Pițigoi și Albinuță, 
prieteni nedespărțiți!

Manual de Religie – Cultul Ortodox, pentru Clasa a IVa!
  Broasca țestoasă și Fluturele vor da un exemplu de bună colaborare,  
pe parcursul lecțiilor!

CINE?

CE?

| Manualele pun la dispoziție profesorilor modalități de eficientizare a demersului didactic;

| Manualele impulsionează declanșarea motivației elevilor pentru învățare, ca și pentru lucrul în echipă;

| Manualele implică elevii în utilizarea achizițiilor în contexte noi, pentru a răspunde provocărilor societății contemporane!
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Clasa a III-a Clasa a IV-a



Manualele propuse respectă întru totul programa analiti-
că pentru disciplina Religie, cultul ortodox – clasa a IIIa 
și a IVa, 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 stra-
tegii 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 colec-
tive, se observă o mare diversitate de abordare a temelor 
specifice învățării. (...)

Recomand cu căldură aceste două manuale pentru publi-
care, apreciind că vor fi de un real folos pentru cadre didac-
tice și elevi.

Referent de specialitate: Pr. Conf. univ. Dr. Habil. 
David Pestroiu, Prodecanul Facultății de Teologie  

Ortodoxă a Universi tății din București.

Conținuturile prezentate în Manualele școlare pentru clasa a IIIa 
și a IVa, de la Editura Akademos Art, sunt în deplin acord cu 
achizițiile anterioare ale elevilor, fiind, în fapt, o continuitate a 
învățăturilor dobândite anterior și adaptate nivelurilor de înțelegere 
specifice vârstei; sunt precise, actuale și variate. 

Conținuturile învățării au un caracter etic și nediscriminatoriu, 
ce contribuie la formarea atitudinilor sociale și mai ales la dezvol-
tarea valorilor moral-religioase. Se observă o structură de funcționare 
prioritar formativă, centrată pe dezvoltarea compe tențelor comuni-
cative și aplicative. (...)

Ca elemente de identitate, manualele au un design prietenos și 
cuprind o selecție reușită a textelor și imaginilor, într-o prezentare 
grafică atractivă, plină de culoare și veselie, nota dominantă fiind 
una veselă, jucăușă și optimistă.

Având în vedere importanța, actualitatea și complexitatea subi ec-
telor tratate, felicităm autorii pentru efortul susținut și propunem 
editurii publicarea acestor manuale cu cea mai mare încredere. 
Recomandăm cu căldură elevilor și profesorilor lecturarea și utili-
zarea manualelor cu titlul mai sus prezentat.

Referent de specialitate: Prof. Silvia Fulaș,  
gradul I, Colegiul Național  
„Sfântul Sava” – București.

Ce spun  
referenþii noºtri:

FII INFORMAT!


