COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ”
BECLEAN

Pr. Prof. Dr. ADRIAN CHERHAŢ

RELIGIE
– CULTUL ORTODOX –

∼PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE∼

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017 – 2018
(35 săptămâni, 167 zile lucrătoare)

SEMESTRUL I
Cursuri: 11 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017
Săptămâna „Şcoala altfel”: 23 – 27 octombrie 2017
* în perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017 clasele primare sunt în vacanţă.

Vacanţa de Crăciun: 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018
Cursuri: 15 ianuarie 2018 – 2 februarie 2018
Vacanța intersemestrială: 3 – 11 februarie 2018

SEMESTRUL II
Cursuri: 12 februarie 2018 – 30 martie 2018
Vacanţa de Paşti: 31 martie 2018 – 10 aprilie 2018
Cursuri: 11 aprilie 2018 – 15 iunie 2018.
Vacanţa de vară: 16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018
Cursurile clasei a VIII-a se încheie la data de 8 iunie 2018, iar cursurile clasei a XIIa se termină pe 25 mai 2018.

OBIECTIVELE CADRU
ALE
EDUCAŢIEI RELIGIOASE
(clasele I – VIII)

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al
mântuirii şi desăvârşirii omului;
2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din
sfera valorilor religioase ;
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei
tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;

Scripturi,

a

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea
deprinderilor de comportament moral-religios;
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi
respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri.

COMPETENŢELE GENERALE
ALE
EDUCAŢIEI RELIGIOASE
(clasele IX – XII)

1. Definirea specificului propriei credinţe în raport cu
alte credinţe şi convingeri;
2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în
diferite contexte de comunicare;
3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în
structura propriilor atitudini şi comportamente;
4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi
a comunităţii;
5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la
alte discipline de învăţământ.

VALORI ŞI ATITUDINI
ALE
EDUCAŢIEI RELIGIOASE

1.
Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa
personală şi a comunităţii;
2.

Dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte;

3.

Asumarea propriei identităţi religioase;

4.
Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
ce decurg din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune,
comunitate, profesie, cultură, etc);
5.
Respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi
convingeri;
6.

Grija faţă de aproapele;

7.
Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în
vederea permanentei deveniri spirituale.

