Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina
Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

Proiect POSDRU ID 134267
Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
care predau disciplina Religie

Prezentare
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie
ID 134267
Solicitant: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Partener: Universitatea “Alexandru I. Cuza” din Iaşi
Perioada de implementare: 18 luni (iunie 2014 – noiembrie 2015)
Asistenţă financiară nerambursabilă: 12,691,302.92 lei

Proiectul POSDRU ID 134267 Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
care predau disciplina Religie (acronim PREL) este implementat de Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca (UBB) – Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Universitatea „Al. I
Cuza” din Iaşi (UAIC) – Facultatea de Teologie Ortodoxă. Proiectul a primit aprobarea de
principiu a Preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Convingerea care stă la baza conceperii proiectului este că ora de religie reprezintă o
oportunitate de a modela viitorul societăţii pornind de la definirea unei paradigme
comportamentale echilibrate pentru generaţiile următoare. Privim ora de religie ca pe o
oportunitate de a contribui la echilibrarea vieţii sociale şi, totodată, la dinamizarea experienţei
comunitare, prin responsabilizarea pozitivă a elevilor.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competenţelor profesionale a
1560 cadre didactice care predau disciplina Religie în învăţământul preuniversitar – la toate
cultele prevăzute în curriculum – în predarea conţinuturilor de învăţare proprii disciplinei. Se
urmăreşte profesionalizarea şi creşterea competitivităţii şi a atractivităţii disciplinei şi alinierea
modului de predare la standardele educaţionale europene.
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În cadrul proiectului vor fi dezvoltate, acreditate şi furnizate 8 programe de perfecţionare,
P1-P8, cu acces gratuit pentru cadrele didactice care predau Religie pentru toate cultele
prevăzute de curriculum-ul naţional. De asemenea, va fi realizat şi furnizat un ghid al
profesorului debutant.
Programele proiectului vor fi livrate în toate județele României, 25 județe revenind
beneficiarului iar 15 județe revenind partenerului UAIC. Din proiect nu se pot asigura
cheltuielile de transport ale participanților la program.
Livrările se vor face într-o locație/județ, de obicei în reședința de județ. Pentru formarea unei
grupe, numărul minim de participanți este 9 persoane iar numărul maxim este 18 persoane.
Fiecare program P1-P8 va avea alocate 32 de ore pentru activităţi faţă în faţă şi 68 de ore
pentru activităţi on-line. Cele 32 de ore faţă în faţă aferente programelor P1-P8 se vor derula
în cadrul a 2 întâlniri, fiecare cu o durată de 2 zile, 8 ore/zi, (1) în zilele de sâmbătă şi
duminică (duminica, întâlnirile vor începe de la ora 12.00), în timpul semestrelor aferente anului
şcolar sau (2) în zilele săptămânii, în timpul vacanţelor şcolare. Orele on-line aferente
programelor P1-P8 se vor derula înainte de cele 2 întâlniri faţă în faţă. Din cele 32 de ore faţă
în faţă, ultimele 3 ore sunt dedicate evaluării finale a competenţelor participanţilor.
Din cele 8 programe de perfecţionare (P1-P8) cadrele didactice vor alege pe cele pe care
doresc să le urmeze, un cadru didactic urmând în medie 2,1 programe de perfecţionare, livrate
în mai multe sesiuni, fiecare cadru didactic având astfel posibilitatea să-şi formeze propriul
parcurs personalizat de formare continuă.
Proiectul oferă sprijin pentru formarea continuă a cadrelor didactice prin acordarea unui
premiu în valoare de 1000 lei impozabil şi prin acordarea unui premiu suplimentar în
valoare de 1000 lei impozabil pentru persoanele asistate la debutul în carieră care participă la
cel puţin un program de perfecţionare furnizat în cadrul proiectului.

Programele de perfecţionare
a) Până în prezent au fost acreditate 4 programe de perfecţionare1 conform
metodologiei MEN – DRUEPCD, prin OM nr.4393/22.08.2014 care vor fi livrate în cadrul
proiectului începând cu luna noiembrie a.c. Fiecare din aceste 4 programe are
25 credite:
Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul primar (P4)
Programul P4 se adresează profesorilor de Religie de la ciclul primar și tratează două teme:
1) Valorizarea spațiului (relația cu spațiul, spațiul didactic, spațiul cultic etc.) în predarea
pozitiv-creativă a Religiei; 2) Valorizarea stilurilor de învățare, în special a modelului VAK
(vizual-auditiv-kinestezic) în predarea pozitiv-creativă a Religiei. Predarea pozitiv-creativă
constă într-un mod de predare inovativ bazat pe limbaj religios pozitiv, creativitate și joc
didactic care asigură a) asocierea de către elevi a conținuturilor de învățare proprii disciplinei
Religie cu activitatea de tip creativ și b) o percepție personală pozitivă a experienței religioase.

1

Programele sunt de categorie 1, conform Ordinului 5564 / 2011 completat prin Ordinul 3130 / 2013.
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Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul gimnazial (P5)
Programul P5 se adresează profesorilor de Religie de la ciclul gimnazial și tratează trei teme:
1) Valorizarea timpului în predarea pozitiv-creativă a Religiei; 2) Învățarea prin descoperire la
ora de Religie; 3) Sfânta Scriptură în predarea pozitiv-creativă a Religiei. Specificul pozitivcreativ al acestui program este similar cu cel al programului P4.
Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile (P7)
Programul P7 se adresează profesorilor de Religie de la toate ciclurile de studii și vizează
dezvoltarea competenţelor necesare realizării activităților extracurriculare prin intermediul
proiectelor și a competențelor privind managementul proiectelor în general a cadrelor didactice
din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie.
Temele abordate în cadrul acestui program sunt: 1) Alternative de activități extracurriculare;
2) Lucrul prin proiecte în realizarea de activități extracurriculare; 3) Planificarea proiectelor
pentru realizarea activităților extracurriculare; 4) Implementarea și finalizarea proiectelor
privind activitățile extracurriculare; 5) Identificarea unor surse de finanțare și prezentarea
proiectului în sensul obținerii unei finanțări pentru activitățile extracurriculare.
Program de perfecţionare TIC – nivel intermediar (P8)
Programul P8 vizează dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC de către
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie. Este un
program specializat pentru această disciplină, în cadrul căruia sunt abordate următoarele
teme: 1) Utilizarea Web în activitățile didactice curriculare și extracurriculare specifice Religiei;
2) Realizarea materialelor de prezentare a conținuturilor specifice R eligiei și de promovare a
activităților cu caracter religios; 3) Realizarea de materiale didactice pentru Religie folosind
TIC; 4) Interacțiunea cadru didactic -elevi-comunitate la disciplina Religie folosind TIC.

b) Cele 4 programe de perfecţionare care vor fi depuse spre acreditare, conform
metodologiei MEN – DRUEPCD, în luna octombrie a.c., sunt:
Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă – ciclul gimnazial si liceal (P1)
Programul vizează perfecționarea cadrelor didactice în conținuturile de învățare prevăzute de
programa școlară care se poziționează în zone de interferență ale Religiei ortodoxe cu alte
discipline: istorie, artă, literatură, filosofie, științe ș.a. , precum și în alt e conținuturi care
aparțin sferei dialogului interdisciplinar.
Managementul conflictului ideatic religios – ciclul gimnazial (P2)
Programul vizează pregătirea cadrelor didactice în vederea bunei gestionări a situațiilor de
predare-învățare la ora de Religie cu potențial conflictual bidirecțional: a) între cadrul didactic și
colectivul clasei și b) în cadrul colectivului de elevi.
Managementul conflictului ideatic religios – ciclul liceal (P3)
Programul vizează pregătirea cadrelor didactice în vederea bunei gestionări a situațiilor de
predare-învățare la ora de Religie cu potențial conflictual bidirecțional: a) între cadrul didactic și
colectivul clasei și b) în cadrul colectivului de elevi.
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Predarea pozitiv-creativă a Religiei - ciclul liceal (P6)
Programul P6 se adresează profesorilor de Religie de la ciclul liceal și tratează două teme:
1) Limbaj și experiere în predarea pozitiv-creativă a Religiei; 2) Libertate și responsabilitate în
predarea pozitiv-creativă a Religiei. Specificul pozitiv-creativ al acestui program este similar cu
cel al programelor P4 și P5.
7 programe (P2-P8) sunt deschise pentru toți profesorii de religie din țară, iar programul P1
este conceput special pentru profesorii de religie ortodoxă, confesiune la care curriculum-ul
prevede teme cu caracter interdisciplinar. Programele conțin elemente pentru toate cultele
prevăzute în curriculum, inclusiv pentru cultul musulman.

Ghidul profesorului debutant
În cadrul proiectului va fi realizat un ghid pentru cadrele didactice care predau Religie asistate
la debutul în carieră, acest material servind ca suport pentru 50 de ore de activităţi on-line.

Calendarul proiectului
Preînscrieri (on-line)
Înscrieri la P4, P5, P7, P8
Livrarea în teren a
programelor P4, P5, P7 și P8

Începând cu a doua jumătate a lunii septembrie a.c.
http://predareareligiei.ro/
Începând cu prima parte a lunii octombrie a.c.
http://predareareligiei.ro/
Începând din luna noiembrie a.c.
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