
Teme pt referate
Modulul 3-5

Referatele se vor preda cu cel puțin 1 săptămână înainte de încheierea cursurilor.

Clasaa 9 -a

V. Istoria religiilor  lumii
1. Religii în antichitate
-în Mesopotamia
-în Egipt
-în Grecia
-în Roma
-la geto-daci
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
-Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în obiceiuri.
-Obiceiuri religioase locale cu prilejul Paștilor
2. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului românesc
-Mitropolitul Veniamin Costachi
-Sf.  Andrei Şaguna
*VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
-Muzica în viaţa tinerilor
- Pericolul drogurilor
-Tineretul şi mass-media
-Tinerii şi viaţa intimă
*(Toate temele vor fi abordate doar din punct de vedere religios )

Clasa a 10-a

IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
-Iubire
- dreptatea
- Rugăciune
-reconciliere
V. Religiile lumii
1. Religii orientale
-hinduismul,
- budismul,
-,,confucianismul"
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Contributia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale
-Sf. Varlaam,
-Mitropolitul Dosoftei
-Sf Antim Ivireanul
*Creştinismul şi provocările lumii contemporane
- Superstiţia
-Ocultismul
-Magia



-Astrologia
-Vrajitoria
-Numerologia
-Horoscopul
*(Toate aceste teme vor fi abordate doar din punct de vedere religios cu accent pe efectele
nocive asupra sufletului )

Clasa a 11-a

IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
- Jertfa euharistică
-iubirea jertfelnică
2. Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină)
V. Religiile lumii
- Iudaismul
-Creştinismul
-Neînţelegerile din 1054
- Reforma protestantă
- Uniaţia.
-Şcoala Ardeleană(scrieri religioase)
- Islamul
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale -Mircea cel
Bătrân (ctitorii, danii)
-Vlad Ţepeş(ctitorii, danii)
-Sf. Ştefan cel Mare (ctitorii, danii)
Sf. Constantin Brâncoveanu,
- Sf. Neagoe Basarab
- Învățăturile Sf.Neagoe către fiul său Teodosie
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
- Minuni adevărate
- false minun
- fenomene normale şi paranormale (abordare religioasă)

Clasa a 12-a

- Rolul dialogului ecumenic
- Rolul inter-religios
V. Confesiuni creştine în Romania
- Ortodoxia
-Catolicismul
-Protestantismul -Neoprotestantismul.
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
*1. Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine
-Nicolae Iorga,
-Nichifor Crainic,
-Vasile Voiculescu,
-Nicolae Steinhardt,



-Petre Ţuţea,
-Pr. acad. Dumitru Stăniloae, -Mircea Eliade,
-Constantin Brâncuşi
*(Opera lor religioasă)
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
- Dialogul între credinţă şi ştiinţă
-Rolul creştinismului în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei europene


