
INVITAŢIE WORKSHOP: Educația religioasă în spațiul 

Europei contemporane. Interculturalitate și dialog religios 

în contextul fenomenului migrației 

ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2017, ORELE 16.00, VĂ 
INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA WORKSHOP-
UL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALELUMEN, 
ROMÂNIA, CARE SE VA ORGANIZA LA TÂRGOVIŞTE, 
ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA "VALAHIA". 
ACTIVITATEA SE VA SUSŢINE ÎN CAMPUSUL 
UNIVERSITĂŢII VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE, ÎN 
CORPUL A, AMFITEATRUL A 002. 

FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE. 

LA FINAL SE VOR ACORDA DIPLOME DE 
PARTICIPARE TUTUROR CELOR PREZENŢI. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi documentul de mai 
jos. 

  



 

 
 

Workshop: Educația religioasă în spațiul Europei contemporane. 

Interculturalitate și dialog religios în contextul fenomenului 

migrației 
 

Instituția organizatoare | Universitatea Valahia din Târgoviște, România – 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și Facultatea de 

Teologie Ortodoxă și Științele Educației 

Co-organizator | Asociația LUMEN, Centrul de Cercetări în Științe Socio-

Umane, România 

Chairs |Pr.Prof.univ.dr. Marian Vîlciu, Universitatea Valahia din Târgoviște, 

România – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației; 

Asist.univ.dr. Elena-Ancuța Santi, Universitatea Valahia din Târgoviște, 

România – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

Pr.Asist.univ.dr. Cosmin Santi,  Universitatea Valahia din Târgoviște, 

România – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației. 

Prezentare generală | În contextul social actual, caracterizat de schimbări 
și mutații continue în plan economic, politic, cultural și educațional, de 

intensificarea fenomenului migrațional, precum și de propagarea 
fundamentalismului religios islamic în spațiul european, predarea educației 

religioase în școlile publice constituie o problematică specială, în unele cazuri 
legată intrinsec de identitatea națională, dar și de cultura și tradiția unor țări 

comunitare. În România, începând cu anul 2015, educației religioase - ca 
disciplină de studiu în școli -, i-a fost atribuit statutul de disciplină opțională, 



deși în alte state europene se vorbește tot mai mult de întoarcerea la valorile 

tradiționale și nevoia consolidării identității religioase, generată de influxul 
mare de populații non-secularizate. Există studii care arată că religiozitatea 

unui popor este în strânsă legătură cu moralitatea acestuia, iar valențele 
formativ-educative ale educației religioase nu pot fi negate. În acest cadru, 

coexistența trebuie să aibă la bază deschiderea spre dialog, respectul 
reciproc, toleranța, recunoașterea valorilor autentice naționale și păstrarea 

ethosului specific. Acest workshop reprezintă mediul oportun pentru a 
expune și a exprima idei și opinii, pentru a cunoaște, pentru a descoperi și a 

valorifica modele teoretice și practice aplicabile în sfera educației religioase, 
în context intercultural. 

Obiectivele acestui workshop vizează: 

 Prezentarea unor modele de integrare a educației religioase în 

curriculum-ul unor țări europene cu fenomen migrațional de amploare; 

 Identificarea unor modalități de rezolvare a problemelor generate de 

reintroducerea sau prezența orelor de religie / educație religioasă în 

școlile publice europene, în contextul secularizării;  

 Stabilirea unor puncte comune derivate din valorile religioase, 

culturale și spirituale, care pot contribui la buna conviețuire 

multiculturală; 

 Constituirea unor premise educaționale care să susțină realizarea 

educației religioase de la vârste timpurii.  

Teme | Educație religioasă, interculturalitate, dialog religios, fenomenul 

migrației, secularizare. 

Perioada | 24.11.2017 (2 ore) 

Participanți | cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, 

cercetători, studenți, public interesat de subiectul propus.  

Pentru mai multe infomaţii |  

Persoană contact: Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin Santi (email: 
santicosmin@yahoo.com). 

 

 


