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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 a VIII-a, centrat pe tema „Dumnezeu 

– Sfânta Treime”, care se remarcă prin: 

 structura unitară a conținutului; 

 perspectiva inter- și transdisciplinară de abordare; 

 stilul clar, atractiv al lecțiilor, adaptate nivelului de vârstă și experienței de viață a 

elevilor; 

 originalitatea și eficacitatea rubricilor; 

 diversitatea sarcinilor de lucru și a complexității acestora; 

 îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne; 

 elementele grafice de excepție; 

 varianta digitală, completată cu imagini noi, materiale audio/video și exerciții 

interactive interesante! 

 

 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)! 

 

DE CE? 
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„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. 

Abordarea noțiunilor religioase se face 

într-o manieră elegantă, interdisciplinară, cu 

valențe interconfesionale, dar accentuând 

bogăția de semnificații a doctrinei 

tradiționale, conturând 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. 

În ceea ce privește strategiile de lucru 

individuale și colective, se observă o mare 

diversitate de abordare a temelor specifice 

învățării, cu itemi acoperind grade variate de 

dificultate și cu subiecte aplicative de certă 

valoare metodică și pedagogică.  

O atenție aparte se cuvine să acordăm 

activităților propuse a se desfășura în echipă, 

insistându-se asupra dialogurilor și 

dezbaterilor pentru a pune în valoare 

personalitatea în formare a adolescenților”.  

Referent de specialitate: Pr. Conf. univ. 

Dr. Habil. David Pestroiu, Prodecanul 

Facultății de Teologie Ortodoxă a 

Universității din București. 

 

„Fiecare lecție se realizează pornind 

de la concret la general, de la simplu la 

complex, abordarea realizându-se deductiv. 

Conceptele folosite sunt clar exprimate, 

pentru a facilita înțelegerea și reținerea lor.  

Activitatea de învățare se continuă apoi 

cu exerciții și teme, precum: Informează-te!, 

Fixează și aplică!, Explorează și dezbate!. 

Autorii manualului au integrat elemente și 

de la discipline precum: educație plastică, 

limba română, muzică, istorie, perspectiva 

fiind transdisciplinară.  

Abordarea pedagogică ce fundamen-

tează manualul în discuție este una 

modernă, centrată pe elev, iar metodele 

folosite corespund conceptelor pedagogice. 

Manualul ține cont de interesele elevilor, 

abordând teme ce îi spijină, îi motivează și 

îi antrenează în procesul de învățare.  

Mai mult decât atât, manualul este 

construit în strânsă relație cu 

particularitățile de vârstă ale elevilor, 

limbajul utilizat este accesibil, sarcinile de 

învățare sunt clare, variate și dinamice, iar 

din punct de vedere al organizării și 

prezentării conținuturilor, învățarea se face 

prin modelare, analogie și cercetare 

structurală”.  

Referent de specialitate: Prof. Silvia 

Fulaș, gradul I, Colegiul Național „Sfântul 

Sava” – București. 
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