
BISERICA DE IERI ȘI DE AZI – MĂNĂSTIREA BIC 

Vizită cu scop educativ 

 

SALE  CLAUDIA-ALEXANDRINA 

 

ARGUMENT 

          Apropierea de natură înseamnă cunoașterea și înțelegerea acesteia. Toate activitățile desfășurate în 

natură cu diferite ocazii, oferă copiilor posibilitatea de  a observa, de a înțelege mai bine ceea ce se 

petrece cu natura și de a investiga mediul în vederea cunoașterii acestuia. 

         Una dintre temele anuale de studiu prezente în curriculum pentru învățământul preșcolar este: 

”Cum este/a fost și va fi aici pe pământ”  - temă care se referă atât la explorarea orientării noastre în 

timp și spațiu cât și la explorarea istoriei și a geografiei din perspectivă locală și globală. Este important 

ca preșcolarii să-și  cunoască locurile natale, iar datoria noastră,  a adulților este aceea de a  stimula 

copiilor, încă din perioada preșcolară, curiozitatea pentru investigarea naturii atât din punct de vedere 

geografic cât și istoric. De asemenea, trebuie să fim părtași la sensibilizarea copiilor față de frumusețile 

locurilor natale: păduri, râuri, munți, dealuri, câmpii, etc. aceasta reușindu-se doar prin contactul direct 

cu natura.  

          Vizita la Mănăstirea Bic ne oferă prilejul de a cunoaște zona geografică în care aceasta este 

amplasată, de a ne familiariza cu diferite forme de relief și de a înțelege atât valoarea sprirituală a 

mănăstirii, cât și  nevoia de poziționare a unui astfel de obiectiv într-o anumită zonă geografică. (În 

general mănăstirile sunt amplasate pe deal, într-o poiană sau  la marginea unei păduri.)  

        Cunoștințele asimilate de către copii la această vârstă și deprinderile formate constituie baza 

temeinică a copilului de azi și a adultului de mâine.   

        Abordarea integrată a cunoștințelor, precum și activitățile desfășurate în aer liber, în mijlocul 

naturii au un impact pozitiv asupra copiilor, deoarece aceștia intră în contact direct cu mediul înțelegând 

schimbările și transformările ce se petrec în natură. Identificarea, cunoașterea și descrierea elementelor 

locale - forme de relief, așezare geografică, obiective religioase (Mănăstirea Bic) - se pot realiza mult 

mai ușor prin activități desfășurate chiar în natură. 

        În cadrul acestor vizite/activități copiii au posibilitatea de a cunoaște unele elemente componente 

ale lumii înconjurătoare, unele elemente de istorie, geografie, religie, pot comunica impresii și idei pe 

baza observărilor efectuate,  învață să interacționeze unii cu alții, învață să lucreze în echipă găsind 



soluțiii diverse pentru rezolvarea unor situații, îți adaptează comportamentul propriu la cerințele 

grupului și învață să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.   

 

TEMA: Biserica de ieri și de azi- Mănăstirea Bic 

SCOP: Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român; cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile poporului nostru; promovarea 

valorilor cultural religioase din zonă.   

OBIECTIVE: 

 să descrie biserica de lemn observată precizând 3-4 elemente caracteristice ale acesteia; 

 să identifice 3 asemănări și 3 deosebiri dintre cele două biserici observate în Complexul Monahal 

Bic,  precizându-le; 

 să  realizeze un tablou cu tema Mănăstirea Bic folosind diferite tehnici de pictură în vederea 

obținerii unor lucrări originale;  

 să interpreteze rolul de „Reporter” adresând întrebări corect formulate despre obiectivele 

vizitate; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee:  observația, explicație, conversația, exercițiul, descrierea, metoda 

„Reportajul”. 

RESURSE: Umane: Cadre didactice, preșcolari, Măicuțele de la Mănăstirea Bic; 

                     Materiale: Diferite materiale existente la Mănăstirea Bic, materiale pentru realizarea  

                                       picturilor-foi, acuarele;  

                     Financiare: sponsori care asigură transportul preșcolarilor;  

                     De timp: o săptămână-pregătirea și documentarea cadrului didactic; o zi vizita la mănăstire. 

GRUP ȚINTĂ:  Preșcolarii grupelor mari din grădiniță 

LOCUL  DE DESFĂȘURARE: Mănăstirea Bic 

Documentarea cadrului didactic: 

1. Mănăstirea Bic   

           Pentru informare și pentru cunoașterea istoriei Mănăstirii Bic s-a folosit metoda „Focus grup”. 

Aceasta a fost folosită ca metodă principală de culegere de date care vine în sprijinul cadrului didactic 

care prezintă Mănăstirea Bic copiilor. Grupul (metoda „Focus grup”) a fost constituit din 3 măicuțe, una 



fiind Maica Stareță, o educatoare care lucrează la grădinița din satul Bic, o învățătoare tot din sat și un 

profesor de religie.  

Tabelul 1. Ghid de întrebări pentru metoda „Focus grup” 

- Când a fost construită mănăstirea?  

- De ce?  

- Cu ce fonduri?  

- Cât a durat construcția?  

- Ce hram are mănăstirea ?  

- Se oferă ghidaj pentru grupurile care vizitează mănăstirea?  

- Există spații de cazare la mănăstire?  

- Se poate servi masa la mănăstire?  

- Câți preoți sunt la mănăstire? 

- Copiii frecventează mănăstirea de sărbători?  

- Copiii frecventează mănăstirea duminica? 

- Ce efect a avut construirea mănăstirii pentru localitate, pentru  judet?  

- Ce efect a avut construirea mănăstirii în localitățile vecine?  

 

Prezentarea Mănăstirii Bic în urma studiului realizat cu ajutorul metodei „Focus grup”. 

          La 5 km. distanță de Orașul Șimleul Silvaniei, pe o culme de deal, se află localitatea Bic. Aici, 

într-o poieniță de stejari, la marginea pădurii zărim Mănăstirea ”Sfânta Treime Bic”. Aceasta a fost 

prima mănăstire din județul Sălaj. În 1994 maica stareță Marina s-a instalat în școala veche a satului 

împreună cu maica Teodora și au început demersurile pentru construirea acestei mănăstiri. În 1995,  

Consiliul local și Prefectura Județului Sălaj au hotărât să dea 10 hectare de teren  pentru construirea unui 

complex monarhal. În aceeași perioada s-a adus, din loc. Stâna de Meseș, o bisericuță de lemn, 

monument  istoric datând de la 1720, care a fost amplasată în acea zonă. În 29 august 1995  s-a pus 

piatra de temelie a Mănăstirii Bic.  

            La construcția mănăstirii au contribuit financiar instituții precum: Guvernul României, 

Secretariatul de Stat pentru Culte, instituții locale și județene, întreprinderi din diferite județe, precum și 

numeroși credincioși din parohiile județelor Sălaj, Bihor (aparținând de această episcopie)  și din partea 

comunităților de români ortodocși din străinătate. Construcția a durat din anul 1997 până în anul 2002, 

când s-a sfințit biserica mare. Tot atunci s-au încheiat și lucrările la complexul de chilii, altarul de vară și 

clopotniță. 

           Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă de către P.S. Ioan Mihălțan cu hramul Sf. Treime. 

Deoarece un timp s-a slujit la biserica satului, care are hramul ”Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”, s-

a hotărât ca și biserica mare a mănăstirii să poarte acest hram. Bisericuța de lemn are hramul 



”Adormirea Maicii Domnului”. Mai târziu, amenajându-se și un paraclis în incinta corpului de chilii, 

acesta a primit hramul ”Bunavestire”.  

          Construirea mănăstirii a adus multe beneficii localnicilor dar și localităților învecinate: 

îmbunătățirea drumului de legătură cu orașul Șimleu Silvaniei și loc. Ratin și Crasna, și, ulterior, 

asfaltarea acestui drum, introducerea apei curente și a iluminatului public, redeschiderea școlii și a 

grădiniței pentru copiii satului care ulterior s-a transformat într-un centru social pentru copii care  provin 

din familii defavorizate. Privită din altă perspectivă, mănăstirea este totodată un important punct turistic 

pentru județul Sălaj. Ea dispune de 60 locuri de cazare oferindu-se și masă turiștilor de către cele 10 

măicuțe care locuiesc acolo.   

       La mănăstire slujește un preot. Mănăstirea este vizitată foarte des de grupuri de copii și tineri care 

vin fie însoțiți de părinți, fie de cadre didactice. Un grup restrâns participă regulat la slujbele de 

duminică și de sărbători.  

1. Pregătirea vizitei 

          Cu o săptămână înainte se informează părinții cu privire la intenția de a organiza o vizită la 

Mănăstirea Bic, în săptămâna „Școala Altfel”. Se comunică părinților programul zilei și  obiectivele 

urmărite. Se solicită acordul părinților pentru deplasarea copiilor la respectiva instituție. De asemenea, 

se stabilesc: modul și mijlocul de deplasare, persoanele  însoţitoare precum și responsabilitățile fiecărui 

participant; 

Se vor stabili, împreună cu Maica Stareță de la Mănăstirea Bic, intervalul orar pentru desfășurarea 

activității în cadrul Complexului Monahal Bic și unele detalii privind buna desfășurare a activității. Se 

întocmesc toate actele necesare aprobării vizitei de către ISJ. 

2. Anunţarea vizitei:  

         Anunţarea vizitei s-a făcut odată cu anunțarea programului de activități stabilite pentru săptămâna 

„Școala Altfel”  și cu o săptămână înainte de vizita programată.  

        Pregătirea copiilor pentru această vizită s-a realizat în cadrul unei  activităţi desfășurate cu o zi 

înainte și în cadrul întâlnirii de dimineată din ziua deplasării. Educatoarea  a precizat scopul, obiectivele 

vizitei şi modul în care trebuie să se comporte copiii pe tot parcursul zilei. De asemenea,  s-au prelucrat 

toate normele de securitate în prezenţa părinţilor, copiilor şi însoţitorilor pe bază de semnătură  a 

acestora, având în vedere că deplasarea de la Grădiniță la Mănăstirea Bic se va realiza cu mijloc de 

transport(autobus).  

 



3. Desfăşurarea propriu - zisă a vizitei: 

Întreaga activitate se va desfășura folosind  metoda „Reportajul”. Copiii vor fi împărțiți în două echipe, 

fiecare echipă având sarcini diferite. Pentru realizarea cu succes a sarcinilor, a reportajului e nevoie de 

câteva activități de învățare: 

Activitatea de învățare nr. 1 

Subiectul: Localizarea Mănăstirii Bic  

Expunere: 

- Complexul Monahal Bic este situat la 5 km. de orașul Șimleul Silvaniei, pe o culme de deal, în 

apropiere de localitatea Bic. Aici, într-o poieniță de stejari, la marginea pădurii zărim Mănăstirea 

”Sfânta Treime Bic”. Aceasta a fost prima mănăstire din județul Sălaj. Mănăstirea Bic este prima 

mănăstire întemeiată în județul Sălaj după distrugerea mănăstirilor din Transilvania în perioada ocupației 

austro-ungare. În acest județ nu exista nici o mănăstire deoarece toate fuseseră distruse de către 

generalul Bukow la ordinul împărătesei de la Viena.  

În 1994 Maica Stareță Marina s-a instalat în școala veche a satului împreună cu Maica Teodora și au 

început demersurile pentru construirea acestei mănăstiri. În 1995, Consiliul Local și Prefectura Județului 

Sălaj au hotărât să ofere 10 hectare de teren  pentru construirea unui complex monahal. În 29 august 

1995 a început construirea Mănăstirii ”Sfânta Treime” Bic se Bic se pune intre ghilimele?  

Sarcină: Veți forma două echipe. (fiecare echipă este coordonată de o educatoare) Fiecare echipă are 

rolul de reporter. La sfârșitul activității, fiecare reporter va prezenta obiectivul observat. Observați 

complexul monahal Bic (Fig.1). Cei din echipa nr. 1, veți căuta răspunsurile la întrebările următoare: 

Tabelul 1. Sarcinile echipei nr. 1 

Cerințe Echipa nr.1   

Descrieți locul unde se află 

Complexul monahal Bic 

(Fig.1.). 

- Unde s-a construit Mănăstirea Bic? 

- Ce se află în împrejurimile Mănăstirii Bic? 

Povestiți pe scurt istoria 

Mănăstirii Bic. 

- Care a fost prima persoană care a dorit construirea Mănăstirii Bic? 

- Unde a locuit ea? 

- Ce a făcut Maica Stareță  pentru a realiza construcția Mănăstirii Bic? 

Analizați și descrieți 

complexul monahal Bic. 

- Câte clădiri are complexul monahal Bic? 

- Ce reprezintă fiecare clădire? 

- Câte încăperi are mănăstirea Bic? 

- Ce există în interiorul fiecărei încăperi? 

 



 

Fig. 1. Mănăstirea Bic-Complexul monahal 

(Foto:https://www.google.ro/search?q=manastirea+bic&rlz=1C1ASUC_enRO613RO613) 

 

Activitatea de învățare nr. 2. 

Subiectul: Biserica de lemn din incinta Mănăstirii Bic  

Expunere: 

   După primirea terenului de la marginea pădurii de stejari, s-au început lucrările de construcție a 

complexului monahal. În anul 1997 s-a adus, din loclitatea Stâna de Meseș, o biserică de lemn.  Acest 

monument  istoric datând de la 1720, din perioada ocupației austro-ungare, a fost amplasat în curtea 

mănăstirii.  

Sarcină: Cei din echipa nr.2, veți căuta răspunsurile la întrebările următoare. Lucrați în echipă. 

Observați Biserica de lemn de la Mănăstirea Bic (Fig. 2). veți căuta răspunsurile la întrebările 

următoare: 

Tabelul 2. Sarcinile echipei nr. 2 

Cerințe Echipa nr.2   

Descrieți locul unde se află 

Biserica de lemn (Fig.2.) 

- Unde este situată biserica de lemn de la Mănăstirea Bic? 

 

Analizați materialul de 

construcție (prin comparație)  

- De ce au construit românii biserici de lemn și nu din cărămidă? 

- De ce se construiesc acum mănăstiri din cărămidă? 

Analizați acoperișul - Cu ce este acoperită biserica/mănăstirea de la Mănăstirea Bic? 

- Seamănă acoperișurile celor două clădiri? De ce(da/nu)?  

Analizați turnul bisericii - Ce este deosebit la acest turn al bisericii, comparativ cu turnul 

mănăstirii? (are un pod din care se vede afară). 

- De ce credeți că a fost amenajat acest loc în turnul bisericii de la 

https://www.google.ro/search?q=manastirea+bic&rlz=1C1ASUC_enRO613RO613


Mănăstirea Bic? 

Analizați ,,corpul” bisericii - Câte încăperi are biserica de la Mănăstirea Bic? 

- Ce există în interiorul fiecărei încăperi de la Mănăstirea Bic? 

- Ce fel de ferestre are biserica de la Mănăstirea Bic? 

 

 

(Foto:                                 Fig. 2. Biserica de lemn de la Mănăstirea Bic 

http://www.manastireabic.episcopiasalajului.ro/upload/articol/467/biserica%20veche%20manastirea%2

0bic%20%20%20009.jpg) 

 

Activitatea de învățare nr. 3 

Subiectul: Mănăstirea Bic   

Expunere: 

Deoarece în județul Sălaj nu existau mănăstiri, constituie motivul care a stat la baza înființării  

mănăstirii Bic. Maica Stareță a fost chemată să întemeieze o mănăstire de maici de către Preasfințitul 

Ioan Mihălțan al Oradiei, episcopia de care aparținea și județul Sălaj în acea perioadă. În 29 august 1995 

s-a început construcția,  s-a pus piatra de temelie a Mănăstirii Bic.  

Sarcină: Cei din echipa nr. 1, veți căuta răspunsurile la întrebările următoare. Lucrați în echipă. 

Observați Mănăstirea Bic (Fig. 3). Veți căuta răspunsurile la întrebările următoare: 

 

 

http://www.manastireabic.episcopiasalajului.ro/upload/articol/467/biserica%20veche%20manastirea%20bic%20%20%20009.jpg
http://www.manastireabic.episcopiasalajului.ro/upload/articol/467/biserica%20veche%20manastirea%20bic%20%20%20009.jpg


Tabelul 3. Sarcinile echipei nr. 1 

Cerințe Echipa nr.1   

Descrieți locul unde se află 

Complexul monahal Bic (Fig.1.) 

- Unde s-a construit Mănăstirea Bic? 

 

Analizați materialul de construcție 

al Complexul monahal Bic 

- Din ce material este construită Mănăstirea Bic? 

- De ce s-a construit din cărămidă Mănăstirea Bic? 

Analizați acoperișul și turnul 

mănăstirii Bic 

- Cu ce este acoperită Mănăstirea Bic? 

- Câte turnuri are Mănăstirea Bic? 

Analizați și descrieți ,,corpul” 

mănăstirii Bic 

- Câte încăperi are Mănăstirea Bic? 

- Ce reprezintă fiecare încăpere din Mănăstirea Bic? 

- Ce există în interiorul fiecărei încăperi din Mănăstirea Bic? 

Analizați interiorul mănăstirii Bic.  - Cu ce sunt acoperiți pereții Mănăstirii Bic? 

- Unde ați mai întâlnit astfel de picturi? 

 

 

Fig. 3. Mănăstirea Bic 

(Foto: http://www.manastirea-

bic.episcopiasalajului.ro/upload/articol/482/muzeu%20manastirea%20bic%20%20%20001.jpg) 

 

 

 

 



 

 
Biserica de lemn – Pictură pe lemn. 

 

 

Activitatea de învățare nr. 4 

Subiectul: Amenajarea spațiului și Activitățile de la Mănăstirea Bic   

Expunere:       

 În timpul verii, Mănăstirea Bic  oferă 60  locuri de cazare pentru turiști. Iarna este dificilă cazarea 

în număr mare a pelerinilor din cauza imposibilității de a încălzi camerele. Pelerinilor cazați la mănăstire 

li se pregătește masa tot de către măicuțe. Măicuțele au amenajat curtea mănăstirii și au grijă de plantele 

din jardiniere. 

Sarcină: Cei din echipa nr. 2, veți căuta răspunsurile la întrebările următoare. Lucrați în echipă. 

Observați curtea Mănăstirii Bic (Fig. 4). veți căuta răspunsurile la întrebările următoare:  

Tabelul 4. Sarcinile echipei nr. 2 

Cerințe Echipa nr.2 

Analizați curtea Mănăstirii Bic - Ce se află în curtea mănăstirii Bic? 

- Cum este împărțit spațiul din curtea Mănăstirii Bic? 

- Câte căi de acces are Mănăstirii Bic? De ce? 

Descrieți plantele din curtea 

Mănăstirii Bic 

- Ce plante se află în curtea Mănăstirii Bic? 

 



Descrieți exteriorul clădirilor din 

curtea Mănăstirii Bic 

- Ce observați la balconul clădirilor? 

- Cum se numesc plantele din jardiniere? 

Stabiliți semnificația unor aspecte  - Cine are grijă de plante? 

- De ce în curtea Mănăstirii Bic există numai iarbă și arbuști? 

Activitățile de la Mănăstrirea Bic - Ce fac măicuțele în fiecare zi dimineața și seara în mănăstire? 

- Ce trebuie să facă zilnic în bucătăria  mănăstirii? 

- Ce lucrează ele în curtea mănăstirii pe timp de vară? 

- Cu ce își ocupă timpul liber măicuțele? 

 

 
Fig. 4. Curtea Mănăstirii Bic 

(Foto: http://1.bp.blogspot.com/-82b7BOz3FJo/UHg-IIblavI/ws/N_vYwenhvKk/s1600/_MG_0953.jpg) 

 

Sarcină: Realizați o pictură la alegere.  

Biserica de lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Bic 

 



EVALUARE:  

 Joc. Reportajul (Reportajul este o strategie care utilizează informații despre situații și 

evenimente; în activitatea noastră tema reportajului este Mănăstirea Bic).  

 Expoziție cu lucrările realizate de copii; 

 Realizarea unui album cu fotografii din timpul activității (zilei); 
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