
 
 
Dragi frați, 

Salutări, în Numele Domnului nostru, Isus Cristos! 
A început școala. Pentru o mai bună organizare a anului școlar și pentru o informare cât mai 

complexă vă invităm să luați parte la seminarul: 
 

EFICIENȚA ACTULUI DIDACTIC , REZULTAT AL PERMANENTEI PERFECȚIONĂRI A PROFESORULUI 
 

organizat de către Comisia pentru Învățământul Preuniversitar din cadrul Departamentului de 
Învățământ al Cultului Creștin Penticostal.  
Întâlnirea va avea loc în data de 23 septembrie 2016, ora 10 la Liceul Teologic Penticostal Betel, str. 
Nicolae Șova Nr.6, Oradea 

Vom avea bucuria ca la aceasta întâlnire să participe și fratele pastor Moise Ardelean -  
Președintele Cultului Creștin Penticostal. Aceasta va fi o dovada în plus a interesului deosebit pe care 
dumnealui îl poartă pentru destinele educației creștine a tinerei generații. 
  

Propunem ca pe ordinea de zi să figureze următoarele: 
 

1. Cuvântul Președintelui Cultului Penticostal 
2. Scurt raport asupra activităților din anul școlar 2016-2017 
3. Prezentarea (lansarea) manualului de Religie Penticostală – clasa a V-a 
4. Stabilirea echipelor de lucru ( pentru elaborarea manualelor pentru Religie Penticostală – clasele 

VI-VIII, pentru elaborarea manualelor pentru Religie Penticostală – primar) 
5. Aplicarea programelor de Religie Penticostală  - primar, gimnaziu, liceu 
6. Prezentarea planificărilor la disciplina Religie Penticostală – clasele Preg.-XII 
7. Aplicarea la nivelul Liceelor Teologice Penticostale a Planului cadru (existent și - perspectivele 

acestui an școlar - 2017-2018,prezentarea programelor pentru disciplinele teologice - Licee 
Teologice Penticostale, rezentarea planificărilor la disciplinele teologice - Licee Teologice 
Penticostale)  

8. Regulamentul unităților de învătământ preuniversitar din  Cultul Creștin Penticostal 
9. Metodologii ale Cultului Creștin Penticostal 
10. Parteneriate între școlile din Cultul Creștin Penticostal 
11. Olimpiade si concursuri 2017-2018 (Olimpiada de Religie – Alianța Evanghelică, 2018;Concursul 

Liceelor Teologice Penticostale – discipline teologice de specialitate; Festivalul coral Soli Deo 
Gloria, Campionatl de fotbal al liceelor evanghelice) 

12. Examenele de titulatizare și grade didactice: definitivat, grad. II, grad.I - 2017 
13. Diverse 
În afara acestora  sunteți rugați să faceți propuneri de teme care credeți că ar fi folositor de discutat. 

Vă rugăm să confirmați participarea prin email catana900@yahoo.com sau prin mesaj la tel. 0722 
441791. Acest lucru este necesar pentru actiunile de pregătire a întâlnirii (mape, adeverințe, masa etc.).  
Acțiunea va fi marcată ca și activitate metodică națională, la nivel de cult, profesorii primind adeverință 
de participare.  

Sunt așteptați să participe toți directorii și directorii adjuncți ai Liceelor Teologice Penticostale, 
profesorii de teologie din aceste licee și responsabilii cu învățământul pe comunități și profesorii de 
religie. La întâlnire sunteți rugați să veniți cu propuneri concrete referitoare la cele de mai sus, sau le 
puteți trimite prin email. 

 
Vă mulțumim pentru colaborare. Cu dragoste frățească, 

 
Prof. dr. Ioan Bădeliţă                                                        Prof. Cătană Gheorghe 
Coordonatorul Dep. Înv.                                                   Secretarul Dep. Înv. 

al Cultului Creştin Penticostal din România          al Cultului Creştin Penticostal din România 

mailto:catana900@yahoo.com

