“Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? În şcoală, înveţi o lecţie, apoi dai un test.
În viaţă, ai de dat un test care te învaţă o lecţie.”
Tom Bodett

ROLUL CCD ÎN FORMAREA CONTINUĂ
A CADRELOR DIDACTICE CARE ASIGURĂ
EDUCAŢIA
RELIGIOASĂ ÎN ŞCOLI

“Prezentul este vremea creştinului adevărat. Viitorul ni-l
pregătim în ziua de azi. Silinţele noastre cele bune pot
pregăti viitorul aşa cum dorim noi să-l avem. Pentru
aceasta se cere să fim oameni de treabă , ceea ce se
petrece atunci când avem o comportare de fii ai lui
Dumnezeu, când ajungem la încredinţarea că
Dumnezeu lucrează cu noi, că Dumnezeu poate lucra
cu noi.”
Arhimandrit Teofil Părăian

"Cel dintâi scop al unei scoli ar trebui sa fie educa ţia umana, adică înălţarea,
mobilizarea firii omeneşti; înălţare înseamnă ca omul trece de la frica la curaj ,
de la lene la munca, de la furie la stăpânirea de sine , de la minciuna la adevăr."
Nicolae Moisescu

Relaţia religie – educaţie
 trăirea religioasă şi manifestarea acesteia în fapte de viaţă se formează prin

educaţie
 educaţia religioasă este o latură aparte a educa ţiei, cu multă responsabilitate
pentru că lucrează cu sufletele copiilor ; la această operă de restructurare
spirituală este chemat clerul şi profesorii de diferite specialită ţi, persoane
formate în pregătire teologică şi pedagogică
 completarea/consolidarea competen ţelor psihopedagogice, relaţionale prin
formarea continuă a profesorilor de religie constituie o bază pe ntru realizarea
optimă a educaţiei religioase
 între educaţie şi credinţă există o cale de comunicare şi întărire stimulativă,
la religiozitate se ajunge şi datorită unei bune formări

“A educa este mai greu decât a studia, de aceea sunt pu ţini educatori în
mulţimea de învăţători.”
Vasile Conta

Educaţia religioasă


educaţia religioasă are mai întâi o funcţie informativă, respectiv de punere la dispozi ţia
elevilor a unui set de cunoştinţe specifice cu caracter teologic dogmatic, liturgic, de
istorie şi filosofie a religiilor, dar şi un pronunţat caracter formativ de interiorizare şi
traducere în fapte a celor învăţate



educaţia religioasă în şcoală este absolut necesară, completând educaţia morală, civică,
estetică, igienică etc.



toate aceste aspecte menţionate mai sus alcătuiesc un demers didactic integrator , o
abordare holistică a copilului /elevului, demers realizat cu maximă responsabilitate şi
profesionalism de personalul didactic



pentru realizarea eficientă a procesului de educare religioasă d ascălii au numeroase
posibilităţi de formare continuă, prin cursuri de didactică a disciplinei furnizate de CCD

"Acolo unde se cere un galben pentru ridicarea de ora şe, castele,
monumente, arsenale - daţi o suta pentru creşterea si educaţia unui copil!"
Martin Luther

Argumente pentru educaţia religioasă:
 argumentul cultural – educaţia religioasă formează referin ţele religioase ale







individului
argumentul psihologic – religia invită la autocunoaştere, reflecţie
argumentul etic – educaţia religioasă modelează aspectele de rela ţionare
socială ale individului
argumentul sociologic – educaţia religioasă creează coeziune socială şi de
grup
argumentul istoric – educaţia religioasă consolidează sentimentul de
conştiinţă a neamului, religia a însoţit dintotdeauna poporul român
argumentul ecumenic – formarea religioasă ne permite înţelegerea aproapelui
argumentul teologic – religia se perpetuează prin credincio şii ei

"Adevăratul educator se îngrijeşte mai mult de propriul sau caracter si de
propria sa activitate decât de acelea ale copilului."
G.G. Antonescu

Aptitudinea didactică a profesorului de religie con ţine
următoarele competenţe specifice:
 capacitatea de a selecta si organiza metodic informa ţia pentru procesul de







predare - învăţare;
capacitatea de a transmite informaţia elevilor in mod corect, inteligibil,
accesibil, pe înţelesul elevilor si convingător;
capacitatea de a expune logic, argumentat şi sistematizat informaţia care trebuie
transmisa;
capacitatea de predare didactică - folosirea resurselor materiale şi umane,
planificarea materiei pe unităţi de învăţare, întocmirea proiectelor didactice,
formularea obiectivelor generale şi operaţionale ale materiei si lecţiilor,
folosirea metodelor activ participative in timpul orelor;
capacitatea de a coopera cu elevii creând o atmosfera de respect si încredere, de
înţelegere si simpatie pe tot parcursul lec ţiilor;
capacitatea de a sistematiza cunoştinţele şi a le aplica în practică;

”Viitorul aparține acelora care cred în frumusețea viselor lor.”

Formarea continuă a cadrelor didactice care asigură educa ţia
religioasă în şcoli
 Dacă în zilele noastre, oportunităţile de informare şi comunicare sunt

din ce în ce mai abundente (telefonia mobilă, internetul, e-mail-ul,
formele de învăţământ la distanţă), profesorul rămâne mentorul
care iluminează şi ghidează minţile spre adevărate valori morale ,
spre dreptate şi adevăr.
 Eficienţa actului pedagogic este asigurată atât prin pregătirea ini ţială

a cadrelor didactice (studiile universitare) cât şi prin activităţile de
formare continuă (stagii de formare, cursuri de formare, sesiuni
de comunicări, grade didactice)

”Succesul este o călătorie, nu o destinație.”

Formarea continuă a cadrelor didactice care asigură
educaţia religioasă în şcoli
 Formarea continuă potrivit prevederilor Legii Învăţământului şi a Statutului






Personalului Didactic constituie un drept al cadrelor didactice. Activitatea de
formare continuă este coordonată de Ministerul Educa ţiei, Cercetării şi
Tineretului şi se realizează prin unităţi de învăţământ, Case ale corpului
didactic, departamentele de pregătire a profesorilor din cadrul centrelor
universitare.
Perfecţionarea (formarea) continuă se realizează sub mai multe forme :
1. Perfecţionarea curentă la nivelul unităţilor de învăţământ realizată prin:
- simpozioane
- sesiuni de comunicări
- stagii de formare

”Cea mai mare răsplată pentru munca depusă nu este ceea ce se ob ține din
ea, ci ceea ce se devine datorită acesteia .”
J. Ruskin

2. Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea
gradelor didactice II şi I, această formă de perfecţionare
intrând în atribuţia universităţilor, liceelor pedagogice şi a
colegiilor universitare pedagogice.
3. Programe de perfecţionare organizate periodic, care intră în
atribuţiile centrelor universitare, liceelor pedagogice,
inspectoratelor şi caselor corpului didactic.
4. Perfecţionarea prin burse şi stagii de cercetare, prin cursuri
postuniversitare şi doctorate (în ţară şi străinătate).
5. Programe de conversie profesională .

”Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus , dacă vrei să poți să vezi
foarte departe.”
Constantin Brâncuși

Rolul CCD în formarea continuă a profesorilor de religie
 Organizează sesiuni metodico -ştiinţifice de comunicări, simpozioane,

întâlniri, schimburi de experienţă seminarii interactive, colaborări cu alte
instituţii şi organizaţii profesionale ale cadrelor didactice, stagii de scurtă
durată , de informare ştiinţifică în specialitate, în domeniul ştiinţelor
educaţiei, pe probleme vizând politica şcolară, legislaţia şcolară, reforma
învăţământului etc.
 Realizează formarea continuă a personalului didactic auxiliar , pe baza unor
programe aprobate de Inspectoratul Şcolar.
 Realizează oferta multiplă de programe de dezvoltare profesional ă pentru
toate categoriile de cadre didactice la cererea unită ţilor de învăţământ, a
Inspectoratului Şcolar, a comisiilor metodice, cercurilor pedagogice,
consiliilor de administraţie, consiliilor profesorale şi a cadrelor didactice
individuale.

”Dacă tratezi un individ ca si cum ar fi ceea ce ar trebui si ar putea să
fie, el va deveni ceea ce trebuie si poate să fie .”
Goethe

Rolul CCD în formarea continuă a profesorilor de religie

Pentru realizarea programelor proiectate, casa corpului didactic
colaborează cu specialişti / experţi, atât din cadrul instituţiilor
furnizoare de pregătire iniţială (universităţi, colegii, licee), cât şi
a celor de formare continuă - instituţii / organizaţii acreditate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia Generală pentru
Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului
Didactic. Extensia în teritoriu a programelor casei corpului
didactic se poate asigura şi prin derularea unor seturi de
programe de formare la distanţă.

