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ŞCOALA ...............                                                                                                              AVIZ DIRECTOR, 

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE                                                                

DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ 

NUMĂR DE ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 1 

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 34                                                                                         AVIZ ȘEF COMISIE METODICĂ, 

CLASA a VIII-a                                                                                                          

PROFESOR ........... 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ 

conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3393 / 28.02.2017 

Nr. 

crt 

Domenii de 

conținut 

Competențe 

specifice 

Conținuturile învățării Nr. ore Săptămâna Perioada 

SEMESTRUL I – 17 săptămâni 

   Să ne amintim din clasa aVII-a 1 S1 14-18.09 

1. Dumnezeu se 

face cunoscut 

omului 

1.1.; 

1.2.;2.1.;3.1.;3.3. 

• Iubirea, temeiul vieții 1 S2 21-25.09 

1.1.; 

1.2.;2.1.;3.1.;3.3. 

• Descoperirea Sfintei Treimi în istoria 

biblică 

2 S3- S4 28.09-2.10 

5.10-9.10 

1.1.;1.2.;2.1. Sfânta Cuvioasă Parascheva 1 S5 12-16.10 

 

1.1.;1.2.;2.1.;3.1.;

3.3. 

• Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul 

de credință 

2 S6- S7 19-23.10 

26-30.10 

1.1.;1.2.;2.1.;3.1.;

3.3. 

• Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în 

viața Bisericii 

2  S8- S9 2.11-6.11 

9.11-13.11 

• Evaluarea domeniului de conținut 1 S10 16-20.11 

2. Iubirea lui 

Dumnezeu și 

răspunsul 

omului 

1.1;1.2.;2.1.;2.2.;

3.2. 

• Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru 

oameni 

2 S11- S12 23-27.11 

2-4.12 

1.1;1.2.;2.1.;2.2.;

3.2. 

• Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii 1 S14 7.12-11.12 
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  • Sărbătoarea Nașterii Domnului 1 S14 14-22.12 

VACANTĂ  DE IARNĂ:  23 decembrie 2020– 10 ianuarie 2021 

2. Iubirea lui 

Dumnezeu și 

răspunsul 

omului 

1.1;1.2.;2.1.;2.2.;

3.2. 

• Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii 1 S15 11-15.01 

• Evaluare domeniu de conținut 1 S16 18-22.01 

1.1;1.2.;2.1.;2.2.;

3.2. 

• Evaluare semestrială 1 S17 25-29.01 

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ 30 ianuarie 2021 – 7 februarie 2021 

SEMESTRUL al II-lea – 17 săptămâni 

3. Viața 

creștinului 

împreună cu 

semenii 

1.1.;2.1.;2.2.;3.1.;

3.2. 

• Libertate și responsabilitate în viață 2 S1-S2 8.02-12.02 

15-19.02 

1.1.;2.1.;2.2.;3.1.;

3.2. 

• Optimismul și stăruința în viața omului 2 S3-S4 22-26.02 

1.03-5.03 

1.1.;2.1.;2.2.;3.1.;

3.2. 

• Provocări ale lumii contemporane și 

atitudinea creștinilor 

1 S5 8.03-12.03 

1.1.;2.1.;2.2.;3.1.;

3.2. 

• Proiect educațional Provocările lumii 

contemporane 

1 S6 15-19.03 

1.1.;2.1.;2.2.;3.1.;

3.2. 

• Evaluare domeniu de conținut  1 S7 22-26.03 

4. Viața 

comunității și 

sărbătorile 

creștine 

1.2.;1.3.;3.3. • Rolul muzicii în  viața omului 1 S8 29.03-1.04 

 VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 2 aprilie 2021-11 aprilie 2021 

4. Viața 

comunității și 

sărbătorile 

creștine 

1.2.;1.3.;3.3. • Rolul muzicii în  viața omului 1 S9 12-16.04 

1.2.;1.3.;3.3. • Sărbătoarea Învierii Domnului 2 S10-S11 19-23.04 

26-29.04 

VACANȚA DE PAȘTI 30 aprilie 2021-9 mai 2021 

4. Viața 

comunității și 

sărbătorile 

1.2.;1.3.;3.3. • Literatura religioasă și viața creștină 1 S12 10-14.05 

1.2.;1.3.;3.3. • Arta religioasă și viața creștină 2 S13-S14 17-21.05 

24-28.05 
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 creștine 1.2.;1.3.;3.3. • Evaluare domeniu de conținut 1 S15 31.05-4.06 

  • Recapitulare / Evaluare finală   1 S16 7.06-11.06 

                                                   SCOALA ALTFEL 1 S 17 14-18.06 

VACANŢA DE VARĂ: 19 iunie 2021– (până la începutul anului școlar 2021-2022) 

 

Notă: 

 • * Conform recomandărilor MEN, primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei. (În cea de-a doua săptămână se poate aplica 

Testul de evaluare iniţială) 

 • **Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. (În ultima săptămână se poate aplica Testul de evaluare finală) 

 

 • Zile libere legale: 30 noiembrie – Sf. Andrei, 1 decembrie – Ziua Naţională, 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române,1 mai – Ziua Muncii,  

1 iunie – Ziua Copilului, 11 iulie – Rusaliile. 

 • Manifestări specifice conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar:  

   5 octombrie– Ziua Educaţiei, 5 iunie – Ziua Învăţătorului. 

  • Programul naţional  "Şcoala altfel",  se va desfășura într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de cum decide fiecare unitate 

de învățământ, însă respectând intervalul: conform Art. 5 din Structura  anului şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul MEN  

 

 

Competențe specifice şi exemple de activități de învățare 

Clasa a VIII-a 

 

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței  

1.1. Argumentarea importanței asumării modelului de iubire trinitară pentru împlinirea personală și a comunității 

- participarea la discuții pe teme precum: iubirea, descoperirea lui Dumnezeu, mărturisirea credinței, cuvântul lui 

Dumnezeu 

- analizarea atributelor Duhului Sfânt în rugăciunea „Împărate ceresc”   

- lecturarea  unor texte care prezintă învățătura despre Sfânta Treime (texte biblice, texte privind viața unor  sfinți care au explicat 

învățătura despre Sfânta Treime – Sfântul Spiridon/Sfântul Patrick) 

- explicarea ”Simbolului credinței”, din perspectiva iubirii Dumnezeului Treimic față de om 

- vizionarea unor fragmente din filme tematice (ex. Filmul ”Andrei Rubliov” de Andrei Tarkovski)  

1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță moral-religioasă, în plan 

individual și social 
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- analizarea modului de manifestare a iubirii divine în diferite pilde și minuni ale Mântuitorului 

- elaborarea unor compuneri pe teme precum ”Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”, ”Lumea, darul lui Dumnezeu pentru om”, 

”Icoana, chipul omului ajuns la sfințenie” 

- participarea la dezbateri pe teme privind fapte și evenimente cu relevanță moral-religioasă la nivelul comunității 

1.3. Compararea modurilor în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare diferite  

- analizarea unor simboluri religioase exprimate în diferite forme de comunicare (de exemplu, muzica religioasă, iconografie, pictură și 

arhitectură religioasă) 

- elaborarea de miniproiecte de grup pe teme privind rolul muzicii/al literaturii/al artei în viața omului, cu accent pe valorile moral-

religioase transmise prin intermediul acestora, utilizând mijloace variate de informare și de prezentare 

- realizarea de comparații între muzica laică, muzica religioasă și cântarea liturgică, pe baza unui set de criterii date (de exemplu, scopul 

muzicii, sentimente exprimate, context de audiție, modalități de exprimare, autori) 

- exerciții de identificare în iconografie a modului de reprezentare a Persoanelor Sfintei Treimi 

- realizarea de prezentări a lecturilor personale din anul școlar current, cu relevanță pentru valorile moral-religioase (de exemplu, texte de 

literature referitoare la mari sărbători sau la viața morală, psalmi, pilde biblice)  

2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase 

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața personală și socială 

- analizarea mesajului moral-religios din pildele Domnului Iisus Hristos, cu relevanță pentru înțelegerea iubirii lui Dumnezeu față de om și 

față de lume (de exemplu, Pilda semănătorului, Pilda fiului risipitor, Pilda samarineanului milostiv) 

- lecturarea biografiei unor personalități religioase din perspectiva valorilor pe care le reprezintă (de exemplu, optimismul, asumarea 

alegerilor, efortul pentru propria devenire, perseverența în împlinirea personală) 

- identificarea unor modele relevante din perspectivă creștină în cultura națională sau internațională 

- exerciții de reflecție pe tema rolului modelelor din viața proprie, organizate în forme variate (de exemplu, scurte eseuri, filmulețe de 

prezentare, postare care să ofere răspunsuri la întrebări reflexive de tipul ”Ce admir la …, ”Persoana care m-a susținut…”, ”Vreau să fiu 

ca…”, ”Scopul meu în viață…”) 

2.2. Asumarea de responsabilități specific în context școlare și extrașcolare de colaborare cu ceilalți, respectând diversitatea 

grupului, inclusive cea religioasă 

- exerciții de autoevaluare a limbajului, a gesturilor, a comportamentului față de colegi, profesori, părinți în diferite context de relaționare 

- organizarea unor activități de premiere între colegi, care să evidențieze implicarea personală în aplicarea/practicarea unor valori moral-

religioase (de exemplu, iubire, ajutorare, milostenie, prietenie) 

- analizarea unor cazuri de comportamente în acord/dezacord cu porunca iubirii aproapelui, care să evidențieze importanța respectului 

pentru diversitatea religioaseă 

-  participarea la exerciții de reflecție pe tema relației dintre libertate și responsabilitate în relație cu valorile moral-religioase, pe baza unui 
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set de întrebări (de exemplu, ”Ce înseamnă libertatea în viața mea?...”, ”Cum îmi manifest responsabilitatea față de ceilalți?”) sau pe baza 

unor modele date (de exemplu, fereastra lui Johari) 

3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase 

3.1.  Susținerea rolului valorilor spiritual commune ale oamenilor, ca factor de promovare a comuniunii și ca sursă de rezolvare 

a problemelor ce apar în viața cotidiană 

- realizarea, pe parcursul anului școlar, a unui glosar cu texte biblice referitoare la iubirea dintre semeni și valorile spiritual commune ale 

oamenilor  

- analizarea unor studii de caz promovate în mass-media, care ilustrează modalități de manifestare a iubirii față de oameni 

- participarea la întâlniri cu personae mai în vârstă (părinți, bunici, membrii ai comunității), pentru împărtășirea de informații referitoare 

la valorile vieții lor (de exemplu, care sunt valorile cele mai importante, când și-au internalizat aceste valori, cum le-au influențat viața, 

ce valori commune au cu copiii/tinerii din actuala generație) 

-  elaborarea unro pliante/postere/eseuri pe tema implicării copiilor și tinerilor în ameliorarea problemelor specific lumii contemporane  

3.2. Analizarea calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile moral-religioase 

- participarea la discuții pe diferite teme: relația valori-scopuri-priorități-reușită, identificarea ipostazelor și a calităților personale care 

confer valoarea unui om 

- elaborarea de liste cu valorile importante ale actualei generații de adolescenți 

- organizarea de discuții cu personae adulte pe tema rolului muncii și al efortului personal pentru propria devenire 

- exerciții de identificare a unor asemănări și deosebiri în cee ace privește valorile propria și cele ale persoanelor din jur (de exemplu, 

colegi, prieteni, părinți, profesori), legate de aspect precum libertatea, responsabilitatea, speranța, munca 

- exerciții de realizare a unei hărți conceptuale a dezvoltării personale viitoare, pornind de la posibilitățile de valorificare a valorilor 

moral-religioase proprii 

3.3. Implicarea în activități și proiecte individuale și de grup, centrate pe nevoi și aspect de viață spiritual a comunității 

- rostirea ”Crezului”, a rugăciunii ”Tatăl nostru” și interpretarea unor cântări liturgice în vederea participării active la cultul divin public 

- identificarea unor acțiuni de voluntariat la nivelul comunității, în care se pot implica elevii pe parcursul anului școlar 

- proiectarea și organizarea de activități variate (de exemplu, serbări de muzică religioasă/colinde, expoziții cu lucrări ale elevilor, 

excursii, acțiuni de binefacere), împreună cu copii de alte etnii, credințe sau naționalități diferite de la nivelul comunității 
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CONŢINUTURI 

 

Domenii de 

conținut  

Conținuturi* 

 

Dumnezeu se 

face cunoscut 

omului  

 

 

 

 

 Iubirea, temeiul vieții (Dumnezeu este iubire; crearea, mântuirea și sfințirea lumii din iubire; ”Imnul iubirii”) 

 Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică (caracterul personal și întreit al lui Dumnezeu; descoperirea lui 

Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament) 

 Mărturisirea Sfintei Treimi în ”Simbolul de credință” (”Crezul”, sinteza învățăturii creștine; învățături despre 

Persoanele Sfintei Treimi, desprinse din Crez, analogii ale unor elemente din creație cu Sfânta Treime) 

 Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii (Sfânta Treime în Sfânta Liturghie; rugăciuni ți cântări 

închinate Sfintei Treimi; cinstirea Sfintei Treimi prin semnul crucii; icoana Sfintei Treimi) 

Iubirea lui 

Dumnezeu şi 

răspunsul 

omului  

 Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni (inspirația Scripturii; actualitatea mesajului biblic; împlinirea 

cuvântului lui Dumnezeu; Pilda semănătorului) 

 Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii (învățătura Mântuitorului, lumină a lumii; minunea vindecării orbului din 

naștere) 

Viața creştinului 

împreună cu 

semenii  

 

 Libertate și responsabilitate în viață (conștiința-glasul lui Dumnezeu în viața omului; nevoia de argumentare și 

asumare a propriilor decizii șla vârsta adolescenței; contexte și criterii de alegere a valorilor, a principiilor, a 

prietenilor, a profesiei, a drumului vieții; limtarea libertății prin dependențe; Pilda fiului risipitor) 

 Optimismul și stăruința în viața omului (optimismul în textele biblice-Dreptul Iov; optimism și provocări în 

viața tinerilor; adolescența și devenirea spirituală; contexte și scopuri ale stăruinței; perseverență și continuitate în 

învățare) 

 Provocări ale lumii contemporane și atitudinea creștinilor (provocări și probleme ale societății actuale; 

implicarea creștinilor în prevenirea și rezolvarea conflictelor, aspecte specifice în adolescență – relații, 

comportamente, atitudini; Pilda samarineanului milostiv) 

Viața 

comunității şi 

sărbătorile 

creştine  

 

 Rolul muzicii în viața omului (asemănări și deosebiri între muzica laică, muzica religioasă și cântarea liturgică; 

sfinți melozi; exemple de cântări liturgice specifice marilor sărbători) 

 Literatura religioasă și viața creștină (specificul textelor religioase; exemple de texte din literatura română și 

universală pe teme cu semnificație moral-religioasă și în relație cu sărbătorile creștine; exemple biblice și din 

viețile sfinților) 

 Arta religioasă și viața creștină (arhitectură, pictură, sculptură religioasă; exemple din cultura românească și 

universală, din arta clasică și din arta modernă; exemple din viețile sfinților) 
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* Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. 

 Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine posibilă privind contextele de dobândire a acestor competențe. Aspectele detaliate în paranteză 

oferă o perspectivă de abordare a fiecărui element de conținut, iar profesorul va alege cel puțin un exemplu dintre variantele marcate cu „ / ”. 


