
Feja katolike në shkollë:  

një mundësi për t'u rritur së bashku 

 

 

Çfarë është Edukimi Fetar Katolik (CRI)? 

Është një disiplinë shkollore që të gjitha shkollat 

italiane duhet t'ua ofrojnë nxënësve, por nuk është e 

detyrueshme ta ndjekin atë: janë prindërit e nxënësve 

ose vetë nxënësit që mund ta zgjedhin. 

 

A është mësimi i fesë vetëm për katolikët? Kushdo që e zgjedh atë duhet të jetë katolik apo 

do të duhet të konvertohet në fenë katolike? 

Jo, është një mësim kulturor që u ofrohet të gjithëve: edhe atyre që nuk janë katolikë, atyre të feve 

të tjera apo jobesimtarëve. Nuk ka ndërmend të konvertohet në besimin katolik: nuk përfshin 

katekizëm apo lutje. 

 

Pra, çfarë bëni në "orët e fesë" në shkollë? 

Ne kërkojmë një përgjigje për pyetjet e mëdha të jetës në një mënyrë të përshtatshme për moshën, 

mësojmë për Biblën, habitemi për misterin e Zotit duke filluar nga personi dhe vepra e Jezu 

Krishtit, studiojmë parimet themelore të fesë katolike. poata thellohen në rrënjët kulturore dhe 

shpirtërore të Italisë dhe Evropës, duke zbuluar elementet e përbashkëta me fetë e tjera të botës. 

Në këtë mënyrë mësoni të rriteni së bashku duke folur dhe kuptoni më mirë kulturën italiane dhe 

traditat e saj. 

 

Kush janë mësuesit e fesë katolike? 

Ata mësojnë profesionistë të cilët me aftësitë e tyre duan të kontribuojnë në rritjen personale të 

studentëve, duke i edukuar ata në vlerat e respektit, solidaritetit dhe bashkëjetesës civile. 

 

Si dhe kur mund të zgjidhni të ndiqni mësimin e fesë katolike? 

Zgjedhja shprehet duke plotësuar formularin përkatës në momentin e regjistrimit në vitin e parë të 

kursit. Zgjedhja është e vlefshme për çdo cikël shkollor, por çdo vit opsioni mund të ndryshohet për 

vitin vijues shkollor, duke i komunikuar ndryshimin sekretarisë së shkollës brenda afateve të 

regjistrimit. 

 

 

Nëse doni të dini më shumë, pyesni mësuesit e fesë katolike të shkollës suaj! 

riccardo.guida@calvinogalliate.edu.it 


