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MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Nr. 10032/07.12.201 

 
 

SCRISOARE METODICĂ 

adresată unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud,  

în atenția profesorilor de Religie 

 

În perspectiva unei bune desfășurări a procesului de învățare prin predarea în școli a 

disciplinei Religie în anul școlar 2021-2022, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 

I.CADRUL NORMATIV 
 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr. 5447/2020; 

- Metodologia de organizare a predării Religiei în școli nr. 5232/2015. 

 

II. PROGRAME ȘCOLARE (http://programe.ise.ro/actuale.aspx) 
 

- Programa școlară clasele: pregătitoare, I-a și a II-a, aprobată prin OM nr. 

3418/19.03.2013; 

- Programa școlară clasele: a III-a și a IV-a, aprobată prin OM nr. 5001/02.12.2014; 

- Programa școlară clasele: V – VIII, aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017; 

- Programa școlară clasele IX – XII, aprobată prin OM nr. 5230/01.09.2008, cu 

reperele metodologice pentru aplicare curriculumului pentru clasa a IX-a, anexa 25 – Religie 

(https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_-

2022). 

III. STRUCTIURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 (aprobată prin OM nr. 

3243/05.02.2021) 

 

Semestrul I 

 Luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021 – cursuri; 

 Sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021 – vacanță; 

 Luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021 – cursuri. 

 Vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, vacanță pentru toate clasele din 

învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal; 

 Vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, vacanță pentru grupele/clasele din 

învățământul preșcolar și primar. 

 Luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, cursuri pentru clasele din învățământul 

gimnazial, liceal, profesional și postliceal; 

 Luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, cursuri pentru grupele/clasele din 

învățământul preșcolar și primar. 

 

http://programe.ise.ro/actuale.aspx
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_-2022
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_-2022
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Semestrul II 

 Luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022 – cursuri; 

 Vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022 – vacanța de Paște (primăvară); 

 Luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022 – cursuri; 

 Sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 

2022—2023 – vacanța de vară. 

 

EXCEPȚII: 

1. Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la data de 27 mai 

2022; 

2. Clasa a VIII-a încheie cursurile la data de 3 iunie 2022; 

3. Clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și învățământul profesional încheie 

cursurile la data de 1 iulie 2022. 

IV. OBIECTIVE PROPUSE ÎN CADRUL DISCIPLINEI RELIGIE 
 

1. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin utilizarea unor 

strategii didactice interactive în vederea dezvoltării personale a elevilor; 

2. Creșterea calității resursei umane prin participarea cadrelor didactice la activități de 

perfecționare metodică și de specialitate; 

3. Completarea orizontului de cultură a elevilor și promovarea civismului pentru ca 

aceștia să devină cetățeni activi și responsabili. 
 

V. ASPECTE URMĂRITE ÎN CADRUL INSPECȚIILOR ȘCOLARE 
 

1. Relația personală de comunicare și con-lucrare dintre profesor și elev; 

2. Cunoaşterea şi respectarea programelor şcolare de către toate cadrele didactice; 

3.  Conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice 

incluse în cadrul programelor şcolare;  

4. Utilizarea strategiilor didactice bazate pe metode activ-participative şi alternarea 

formelor de activitate;  

5. Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor 

forme şi metode diversificate (metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală); 

6. Realizarea unor conexiuni interdisciplinare şi transdisciplinare; 

7. Activități de perfecționare ale cadrelor didactice; 

8. Activități educative desfășurate cu elevii în școală sau în afara ei. 
 

VI. PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC 

 

Prezentare generală 

 scurtă prezentare individuală (CV europass); 

 orarul; 

 

Documente didactice 

 programe şcolare, în vigoare ; 
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 programele opţionalelor propuse; 

 planificări anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare (cu adnotări, observaţii, comentarii) – inclusiv 

pentru disciplinele opţionale; 

 proiecte didactice, obligatorii pentru debutanţi şi pentru cadrele didactice care au obţinut calificativele 

„Acceptabil” şi „Slab”; 

 schiţe de lecţie; 

 exemplare de instrumente de evaluare (teste iniţiale, de progres, teste sumative) cu interpretarea şi 

analiza semnificaţiei rezultatelor acestora; 

 evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor elevilor,  tematica 

dezbaterilor etc.). 

 calificativul anual. 

 

Performanța didactică 

 tabel nominal cu elevii capabili de performanţă – selectaţi pentru a fi pregătiţi pentru concursuri și 

olimpiade școlare; 

 tabel nominal cu elevii care au nevoie de sprijin în învăţare (CES sau alte situaţii) şi baterii de teste, fişe 

de lucru sau alte instrumente utilizate; 

 evidența activităţilor extraşcolare/extracurriculare. 

 

Proiecte personale 

 preocupări publicistice şi de creare a unor manuale şcolare, auxiliare, mijloace didactice şi lucrări de 

specialitate; 

 lucrări personale (comunicări ştiinţifice, cărţi, instrumente de lucru, soft-uri); 

 participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări etc. 

 

Perfecţionare 

 evidenţa cursurilor de formare / perfecţionare pe care le-a parcurs (adeverinţe, atestate, certificate). 

 

 

 

 

Inspector școlar pentru disciplina Religie, 

Pr. Prof. Dr. ADRIAN CHERHAȚ 

 


