VIZAT
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
DISCIPLINA: RELIGIE ROMANO - CATOLICĂ
Competenţe
generale

Competenţe specifice

1.1.
Argumentarea
actualităţii
învăţăturilor
Bibliei şi ale Bisericii
referitoare la originea,
scopul şi ocrotirea vieţii

1.
Utilizarea
conceptelor
specifice religiei
proprii,
în
conexiune
cu
diferite
manifestări
ale
credinţei
2. Manifestarea
unui
comportament
moral, în viaţa
personală şi în
societate, în acord
cu
valorile
religioase
3.
Raportarea
experienţelor din
viaţa de zi cu zi la
principiile
religioase,
cu
respectarea
identităţii
şi
diversităţii
religioase

1.2. Utilizarea corectă a
conceptelor care prezintă
viaţa şi învăţătura lui Isus/a
personalităţilor ilustre ale
istoriei Bisericii
2.1. Formularea de
argumente privind valoarea
spiritualităţii bazate pe cele
opt fericiri
2.2. Evidenţierea
importanţei acceptării
voinţei Duhului Sfânt în
asumarea vieţii interioare,
dând spaţiu tot mai larg
Duhului şi mărturisirii lui
în viaţă exterioară
3.1. Argumentarea
importanţei angajării
conştiente faţă de viaţa
sacramentală şi de Biserică
3.2. Asumarea unor
responsabilităţi privind
participarea activă în viaţa
Bisericii

Propunător:
CLASA a VIII -a.
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ PE SEM I şi II. AL ANULUI ŞCOLAR 2020/2021
Nr.
Conţinut
Data
Ore
Întroducere
1
S1 – 14-18.09.2020
Valoarea vieții. „Bărbat şi femeie i-a creat...”
1
S2 – 21-25.09.2020
Transmiterea vieții. ”Să nu ucizi!”
1
S3 – 28.09-02.10.2020
Ceea ce Dumnezeu a legat – Sacramentul Căsătoriei
1
S4 – 05-09.10.2020
Sfânta Rita din Cascia – iubirea nu cunoaște imposibilul
1
S5 – 12-16.10.2020
În comuniune cu Dumnezeu
1
S6 – 19-23.10.2020
Sfântul Ioan Paul al II-lea – papa tinerilor
1
S7 – 26-30.10.2020
Fericirile
Evaluare-recapitulare
II. Valoarea iubirii. ”Pregătiți drumul Domnului!” - Sfântul Ioan
Botezătorul
Consecvență și căutarea căii - Sfânta Monica și Sfântul Augustin
”Lumina cea adevărată a venit în lume” – îmi deschid inima în fața luminii
dumnezeiești
Fecioara Maria – Mama lui Dumnezeu
Recapitulare – evaluare
VACANŢA DE IARNĂ

1
1

S8 – 02-06.11.2020
S9 – 09-13.11.2020

1

S10 – 16-20.11.2020

1

S11 – 23-27.11.2020

1

S12 – 30.11-04.12.2020

1
1
-

S14 – 14-18.12.2020
S – 21-22.12.2020 (2 zile)
23.12.2020 – 10.01.2021

Botezul Domnului – Sfânta Treime
”Fericiți cei milostivi” – faptele milostivirii
Sistematizare – evaluare
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II., III. Valoarea credinței. Activitatea publică a lui Isus
Milostivirea Domnului de neînțeles. Pilda fiului risipitor

1
1
1
1
1

Minunile lui Isus

2

Isus vindecă bolnavii – Sacramentul Bolnavilor
Recapitulare – evaluare
”Mă iubești?” – Întânire cu Cel Înviat la lacul Ghenezaret

1
1

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
Purtarea crucii în lumina credinței, a speranței și a iubirii: Márton Áron

1

S15 – 11-15.01.2021
S16 – 18-22.01.2021
S17 – 25-29.01.2021
30.01-07.02.2021
S18 – 08-12.02.2021
S19 – 15-19.02.2021
S20 – S21 – 22.0205.03.2021
S22 – 08-12.03.2021
S23 – 15-19.03.2021
S24 – S25 – 22.0302.04.2021
02-11.04.2021
S26 – 12-16.04.2021

Acceptarea conștientă a suferinței: Fericitul Scheffler János

1

S27 – 19-23.04.2021

Se naște viața din suferință: viața Fericitului Bogdánffy Szilárd

1
1

S28 – 26-29.04.2021
30.04-09.05.2021
S29 – 10-14.05.2021

1

S30 – 17-21.05.2021

1

S31 – 24-28.05.2021

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
Slujirea lui Cristos în om – Maica Tereza de Calcutta

2

Viața în Duh – Sacramentul Mirungerii
Vestitorii reconcilierii și a unității. Fratele Roger și comunitatea ecumenical
Sistematizare – evaluare la sfârşitul anului şcolar

Nr. de ore: 33
Activităţi de învăţare
-activități cooperative
pentru întărirea
identității femeii și
bărbatului, - clarificarea
unor concepte, exerciții
de interpretare a textului,
- proiectarea unor
imagini, alcătuirea unor
afișe, - imagini, compuneri, scrierea unor
rugăciuni proprii, relatarea într-un grup a
unor experiențe proprii,
dramatizare
- exerciții în grup care
vizează modul în care
înțelegem mai bine
temele abordate, - situații
de viață, dramatizare, compuneri, - relatarea
oral și în scris a unor
gânduri, sentimente,
experiențe proprii
- exerciții pentru
înțelegerea textului, exerciții și sarcini
interactive care ajută la
întărirea credinței, exerciții pentru
dobândirea liniștii
interioare
- exerciții care vizează
modul în care înțelegem
mai bine viața sfințilorprezentarea unor
informații legate de
viața, virtuțile și trăirea
interioară a sfintei, dramatizări legate de
trăirea credinței sfinților,
- relatarea oral și în scris
a unor gânduri,
sentimente, experiențe
proprii

Resurse

Forme de
evaluare

Obs.

Mixte

Manual,
Biblie,
Catehismul
Bisericii
RomanoCatolice,
Atlas,
Enciclopedi
a Bibliei,
CD, DVD

Mixte

S32–S33 – 31.0511.06.2021
perioada –
„Şcoala altfel” - la decizia unității de învățământ
05.10.2020 - 04.06.2021
VACANŢA DE VARĂ
19.06.- sept.2021
* Programa şcolară pentru disciplina RELIGIE Clasele V-VIII CULTUL ROMANO-CATOLIC DE LIMBĂ MAGHIARĂ, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE
2

