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Hristos `n [coal\

Împliniri [i e[ecuri în predarea Religiei în [coli
(Consf\tuirea cu preo]ii [i profesorii de Religie care a avut loc la 

Dur\u, iulie 2002)

Pr. Vasile NECHITA

Îns\[i misiunea Bisericii este înv\]area Cuvântului lui Dumnezeu, a[a cum
reiese din trimiterea ucenicilor la apostolat: „Mergând înv\]a]i toate nea-
murile...”. Înv\]\tura Bisericii este m\rturia ei despre Dumnezeu, prin care
oamenii sunt chema]i la a se împ\rt\[i din lumina dumnezeiasc\; cel care n-a
cunoscut pe Dumnezeu – spune Sf. Ioan Evanghelistul – nu-L poate propov\dui
lumii. Numai ceea ce experimentezi personal din cunoa[terea lui Dumnezeu po]i
împ\rt\[i celor din jurul t\u. De aceea, primele [coli ale cre[tinismului au avut un
caracter eminamente catehetic, îmbinând filosofia [i [tiin]a vremii cu mesajul
evanghelic; în fagurele vechilor expresii filosofice a fost turnat\ mierea
cre[tinismului. Acest fapt a f\cut ca îns\[i cuvintele, expresiile verbale [i cul-
turile s\ se umple de noutatea cre[tinismului, a[a cum va spune mai târziu Sf.
Ioan Damaschinul. 

Aceast\ noutate a cre[tinismului în fapt viza înnoirea omului. Pentru aceste
motive misiunea Bisericii de a înv\]a se refer\ la aceast\ înnoire a fiin]ei umane:
Modelul propus de Evanghelie prin prototipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos
este superior oric\rui altui model educativ. O ar\ta [i marele nostru poet Mihai
Eminescu, în ochii c\ruia Biserica este singura [i adev\rata maic\ spiritual\ a
neamului românesc.

Aceste motive au determinat pe slujitorii Altarului str\bun s\ se al\ture celor
care, dup\ evenimentele din decembrie 1989, au cerut reintroducerea Religiei în
[coal\ [i integrarea ei în procesul educativ, întrucât valorile religioase fac parte
din trunchiul comun al educa]iei. Dreptul la educa]ie religioas\ este unul din
drepturile fundamentale ale omului, deci [i ale tinerilor. Totodat\, dreptul la
educa]ie religioas\ este [i expresia adev\ratei alternative pentru un înv\]\mânt
s\r\cit de ideologia ateist – comunist\. Religia nu a luat locul propagandei ideo-
logice din [coli; ea a revenit în locul de unde a fost alungat\ de regimul comunist
care s-a declarat du[manul neadormit al credin]ei, al Bisericii [i al educa]iei
religioase. De fapt, prin reintroducerea Religiei în [coal\ s-a reînnodat firul
tradi]ional de leg\tur\ între cele trei institu]ii de baz\ ale unui popor, despre care
s-a exprimat a[a de frumos unul din mini[trii înv\]\mântului românesc – Spiru
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Haret, cel care la vremea sa a s\vâr[it o adev\rat\ reorganizare [i reform\ în
[coala româneasc\; este vorba de leg\tura fireasc\ dintre Biseric\, [coal\ [i
Familie. Prin reintroducerea religiei în [coal\, a[adar, valorile cre[tine cultivate
în familie cap\t\ o expresie educativ\ integrat\ dimensiunii formativ-morale [i
spirituale a înv\]\turii de care beneficiaz\ tinerele genera]ii în institu]ia [colii. De
aceea, reintroducerea Religiei nu ]ine de aspectul retrospectiv, ci de nevoia de a
proiecta, în contextul integr\rii ]\rii noastre în comunitatea european\ - din punct
de vedere cultural [i spiritual, noi obiective educa]ionale înv\]\mântului preuni-
versitar, ]inând cont de specificul regional în care ne afl\m.

Aceste motive m-au determinat a prezenta bilan]ul realiz\rilor [i al nereu-
[itelor care s-a realizat la Consf\tuirea cu preo]ii [i profesorii de Religie din
Arhiepiscopia Ia[ilor – jude]ele Ia[i, Neam] [i Boto[ani – [i preocup\rile pentru
îmbun\t\]irea procesului de predare-evaluare a Religiei, de perfec]ionare con-
tinu\ a cadrelor didactice, de diminuare a consecin]elor datorate lipsei manua-
lelor [i a materialului didactic în predarea Religiei. Pe scurt voi prezenta sintetic
preocup\rile pentru valorificarea resurselor umane [i materiale în realizarea la
nivelul cerin]elor psihopedagogice a orelor de Religie.

Cum este perceput\ Religia în [coal\?

Protocolul care a fost încheiat între Ministerul Înv\]\mântului – cum se
numea în 1993 – [i Secretariatul de Stat pentru Culte accentueaz\ în mod clar
aceast\ latur\ proiectiv\ a integr\rii Religiei în procesul de înv\]\mânt preuni-
versitar, care se desf\[oar\ în [colile de stat. Încât o evaluare la mai bine de un
deceniu de predare a Religiei în [coli, a[a cum spunea Înalt Prea Sfin]itul Daniel
la întâlnirea cu preo]ii din Arhiepiscopia Ia[ilor la Centrul Cultural-Pastoral
,,Sfântul Daniil Sihastrul’’ de la Dur\u, „trebuie s\ releveze trei aspecte esen-
]iale: 1. Cum este privit [i ajutat profesorul de Religie; 2. Cum ajut\ [i sus]ine
înv\]\mântul preuniversitar profesorul de Religie; 3. Care este locul Religiei
la nivelul interdisciplinar [i rolul ei în formarea tinerilor genera]ii”. 

Desigur c\ cele trei aspecte au consemnat realiz\ri, unele din ele fiind chiar
de excep]ie, dar din p\cate [i neîmpliniri, aspecte nedorite pe care, de urgen]\,
trebuie a le identifica [i elimina. Altfel, ele se pot constitui într-un adev\rat
argument pentru cei care înc\ mai au rezerve în vederea pred\rii Religiei în înv\-
]\mântul preuniversitar de stat sau î[i manifest\, în diferite maniere, opozi]ia fa]\
de prezen]a Religiei în [coal\.

De fapt, o adev\rat\ evaluare a pred\rii Religiei în cei aproape doisprezece
ani, spunea Înalt Prea Sfin]itul Daniel, „trebuie s\ se refere nu numai la resursele
umane, ci [i la cele materiale cum ar fi manualele, caietele metodice, materialul
didactic (h\r]i, imagini legate de con]inuturile lec]iilor), planificarea calenda-
ristic\, dar [i pe unit\]i de înv\]are ale lec]iilor prev\zute în programele [colare,
activit\]ile extra[colare [i taberele [colare”. Numai o just\ evaluare a tuturor
acestora va putea ajuta înv\]\mântul religios s\ p\[easc\ într-o nou\ etap\, pe
care sper\m s\ o consemneze înscrierea Religiei între obiectele op]ionale la
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examenul de bacalaureat în liceele de cultur\ general\ [i voca]ionale, altele decât
cele teologice [i tehnice. 

Constantin R\dulescu-Motru spunea c\ personalitatea se constituie din
elemente care sunt în mare parte organizate de tradi]ia [i de cultura mediu-
lui, înainte ca eul s\ se afirme. Or, bacalaureatul, prin includerea Religiei între
obiectele op]ionale, ar confirma faptul c\ valorile religioase fac parte din ele-
mentele care constituie personalitatea tân\rului, chemat\ s\ slujeasc\ permanenta
înnoire [i progresul continuu al omenirii spre acel punct omega de care vorbea
savantul francez Pierre Teillard du Chardin, în cartea sa Viitorul omului (1952).
Aceste valori au fost [i sunt respectate de mari oameni ai lumii, cum a fost
marele înv\]at indian Ghandi, care în perioada interbelic\ a declarat: ,,Mai
înainte cuno[team [i aveam mare evlavie pentru înv\]\tura din Bhagavad
Gita, dar abia când am citit Noul Testament am în]eles pre]ul blânde]ei [i al
împotrivirii pa[nice. S\ltam de bucurie citindu-l”. Credem c\ aceste cuvinte
ale înv\]atului hindus îl vor fi f\cut pe Simion Mehedin]i s\ spun\ c\ atât valo-
reaz\ fiecare om [i fiecare popor în istorie, cât a luat din Evanghelia Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. 

În sfâr[it, aceast\ evaluare trebuie s\ se constituie într-un hot\râtor început al
unui nou mod de a în]elege Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care
nu este str\in\ adev\ratului spirit de toleran]\ [i cooperare intercre[tin\ [i inter-
religioas\, promovat de ecumenismul integral, c\ruia Biserica Ortodox\ Român\
i-a subscris dintru începuturi. În primul rând pentru a se în]elege c\ noul mileniu
îl dorim cu to]ii s\ fie unul al reconcilierilor cre[tine. Apoi pentru a se nuan]a
benefic faptul c\ unitatea spiritual\ a Europei nu este în detrimentul nici uneia
dintre confesiunile [i Bisericile integrate comunit\]ii sale, [i totodat\, pentru a
în]elege c\ acolo unde nu este cultivat\ libertatea de con[tiin]\ iau na[tere mani-
fest\ri fanatice cu urm\ri dintre cele mai dezastruoase. 

Întrucât ne afl\m în era nuclear\, care dup\ 11 septembrie 2001, a înregistrat
unul dintre cele mai nea[teptate fenomene ale fanatismului religios, ne permitem
a aminti cuvintele fericitului întru adormire patriarhul Iustin Moisescu, rostite la
o întrunire ecumenic\ din 1965, când se comemorau 20 de ani de la bombardarea
ora[elor Hiro[ima [i Nagasaki: „Dac\ am fi tr\it cu adev\rat valorile evan-
ghelice noi, cei care-L m\rturisim pe Hristos, ar mai fi cunoscut omenirea
dezastrul atomic de acum dou\ decenii?” Aceste cuvinte revin parc\ [i mai
puternic în inimile [i în sufletele noastre dup\ ce omenirea a tr\it cele întâmplate
în Statele Unite pe 11 septembrie 2001, f\cându-ne s\ în]elegem c\, ignorând
valorile religioase, între care cele cre[tine ocup\ un loc recunoscut în cultura [i
civiliza]ia euro-atlantic\, omenirea nu poate spera la un viitor lini[tit [i pa[nic, la
cooperare [i progres interna]ional, în contextul globaliz\rii economice în care
deja am intrat.

Sub auspiciile unor asemenea preocup\ri a avut loc la Centrul Cultural-
Pastoral ,,Sfântul Daniil Sihastrul’’ Consf\tuirea cu preo]ii [i profesorii de Re-
ligie din Arhiepiscopia Ia[ilor, organizat\ pe protopopiate [i prezidat\ de Înalt
Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel al Moldovei [i Bucovinei. A[a cum spunea unul
din referen]i, citându-l pe Simion Mehedin]i, dac\ Evanghelia are atât de mult
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pre] pentru mul]i care nu sunt cre[tini, ci apar]in altor mari religii ale lumii,
cu cât mai mult se cuvine cre[tinilor s\ o citeasc\, s\ o în]eleag\ [i s\ o ur-
meze! Mai ales c\ poporul daco-român s-a n\scut cre[tin [i înc\ din cele mai
vechi timpuri a fost cunoscut [i pre]uit de to]i vecinii pentru evlavia sa este dator
s\ cugete [i s\ lucreze dup\ pova]a Mântuitorului. Dar ce s-a f\cut din partea
profesorilor de Religie [i a [colii române[ti ca tinerii s\ cunoasc\ [i s\ urmeze
pova]a Mântuitorului? Consf\tuirea tocmai un r\spuns la aceast\ întrebare a în-
cercat s\-l dea prin prezentarea unor aspecte [i împliniri, dar [i a unor neîm-
pliniri, la care s-au referit cei ce am luat cuvântul; aceast\ consf\tuire este m\r-
turia preocup\rii Bisericii noastre, de modul cum se pred\ Religia în [coli, [i care
sunt posibilit\]ile sale de perfec]ionare.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în [edin]a sa de lucru din 14-15
noiembrie 2001, „în temeiul prevederilor articolului 133 din Statutul pentru
organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale articolului 40 din
Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Român\ [i la propunerea
Comisiei înv\]\mântului pentru preg\tirea personalului bisericesc” a hot\rât ca
„în prima conferin]\ preo]easc\ semestrial\ din prim\vara anului 2002 va
trata tema Evaluarea pred\rii Religiei în [coal\.

- Rezultate (impactul asupra elevilor, p\rin]ilor [i comunit\]ii);
- Probleme (didactice, resurse umane, metodologice, rela]ii cu corpul didactic);
- Perspective (posibilit\]i de ameliorare a situa]iilor negative a meto-

delor de predare, cooperarea dintre catedra de religie [i parohie)”.
În acest sens, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „recomand\ Centrelor

eparhiale ca la prima conferin]\ semestrial\ din anul 2002 s\ fie invita]i [i
profesori de Religie”; mai ales ]inându-se seama de faptul c\ unii dintre ace[tia
sunt autori de manuale, metodi[ti [i mentori, a c\ror activitate desf\[urat\ cu pro-
fesionalism [i con[tiin]\ misionar-cre[tin\ a contribuit la multe dintre împlinirile
înv\]\mântului religios înregistrat în ace[ti ani. 

Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel al Moldovei [i Bucovinei în cadrul
permanen]ei Consiliului eparhial, din 22 aprilie 2002, la care au luat parte [i P.P.
C.C. protopopi din Arhiepiscopia Ia[ilor, a ar\tat c\ aceast\ consf\tuire, pentru a
fi cât mai eficient\, se va organiza pe protopopiate [i va avea un program de dou\
zile pentru fiecare grup\, alc\tuit\ din dou\ protopopiate. Perioada în care urma a
se desf\[ura aceast\ consf\tuire a fost fixat\ în ultimele dou\ decade ale lunii
iulie 2002, conform referatului prezentat de P.C. Pr. Prof. dr. M. Vizitiu, Con-
silier cu înv\]\mântul, „ca urmare a adresei Sf. Sinod nr. 4780/20 noiembrie 2001”.
Astfel a fost propus [i aprobat urm\torul program: 8-9 iulie – protopopiatele Ia[i
I [i Ia[i II; 10-11 iulie – protopopiatele Pa[cani [i Hârl\u; 15-16 iulie – proto-
popiatele Târgu Neam] [i Ceahl\u; 17-18 iulie – protopopiatele Piatra Neam] [i
Roznov; 22-23 iulie – protopopiatele Boto[ani [i S\veni [i 24-25 iulie – proto-
popiatele Dorohoi [i Darabani.

La consf\tuire au participat [i Dl Emil Creang\, Inspector general la Inspec-
toratul {colar al jude]ului Neam] [i Dl Prof. Dr. Constantin Manolache, Inspector
general la Inspectoratul {colar al jude]ului Boto[ani, `mpreun\ cu numero[i
profesori de Religie. De asemenea, au fost prezen]i [i  P.C. Pr. Prof. {tefan Oprea,



130 TEOLOGIE {I VIA}|

Inspector de Religie al Jude]ului Neam] [i P.C. Pr. Dr. Vasile Nechita, Inspector
de Religie al Jude]ului Ia[i.

În deschiderea fiec\rei consf\tuiri P.C. lect. dr. Mihai Vizitiu, consilier cu
probleme de înv\]\mânt la Arhiepiscopia Ia[ilor, a dat citire unui material în-
tocmit pe baza lucr\rilor studen]ilor din anul IV, sec]ia Teologie - Pastoral\ de la
Facultatea de Teologie din Ia[i, ca r\spuns la un chestionar al Înalt Prea Sfin-
]itului Mitropolit Daniel.

Constat\ri: 
I. Interesul pentru ora de Religie: clasa I-a 100%; clasele II-IV 90-95%;

clasele V-VIII 75%; clasele de liceu în jur de 50%, chiar sub acest procent.
Pentru cei mici, Religia este unul dintre cele mai pasionante obiecte de

studiu, în timp ce liceenii î[i mut\ centrul de greutate al preocup\rilor spre o
adolescen]\ libertin\; pentru ace[tia Religia devenind (în foarte multe cazuri) un
obiect nesemnificativ.

De asemenea, nu manifest\ interes pentru ora de Religie elevii care provin
din familii dezorganizate ori h\ituite de vicii; totu[i sunt extrem de rare cazurile
când elevii se dovedesc total refractari fa]\ de ora de Religie [i foarte rar apar
probleme de disciplin\ la aceast\ or\. Aproape în propor]ie de 100% elevii din
clasele mici particip\ la orele de Religie. 

Cauzele care duc la sc\derea interesului pentru exerci]iul spiritual, începând
cu clasa a V-a [i accentuându-se în clasele V-VIII [i apoi în liceu, mai ales la
b\ie]i, sunt:

Mediul social nociv. Eforturile [colii [i ale Bisericii sunt anihilate, în multe
cazuri, de influen]a negativ\ a anturajelor, a familiei (viciile din familii, disolu]ia
multor familii), a mass-mediei (mai ales presa scris\ porno, filmele decadente [i
violente vizionate la televizor etc.);

Influen]a unor secte infiltrate în [coli, mai ales a Martorilor lui Iehova [i a
satani[tilor. Activitatea sectelor în [coli este îns\ eficient\ [i din cauza unor preo]i
al c\ror comportament las\ de dorit; în aceste cazuri se acuz\ c\ autoritatea
bisericeasc\ îi trateaz\ cu prea mult\ blânde]e;

Instabilitatea profesorilor pe catedrele de Religie este iar\[i una din
cauzele care duc la sl\birea interesului pentru aceast\ disciplin\;

Încredin]area acestei discipline de c\tre unele inspectorate [colare unor
absolven]i de liceu care n-au nici un fel de preg\tire teologic\; mai mult, unii nici
m\car n-au studiat Religia în [coal\. De[i mul]i directori [i profesori din [coli
consider\ ora de Religie ca fiind necesar\, se observ\ totu[i tendin]a de mic[orare
a importan]ei ei; 

Transformarea Religiei din disciplin\ formativ\ în disciplin\ informativ\.
Orele devin informative [i nu sunt predate interdisciplinar. Profesorul trebuie s\
se adapteze la posibilit\]ile de vârst\ [i de efort ale elevilor;

Lipsa pe care o prezint\ unii profesori de Religie în privin]a preg\tirii
psihopedagogice. Profesorul de Religie trebuie s\ fie un adev\rat apostol, un
dasc\l de voca]ie [i un bun metodist. Sunt situa]ii (la Piatra Neam]) când, din
cauza profesorului, o clas\ întreag\ a refuzat s\ mai fac\ Religia. Sunt profesori,
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din p\cate chiar preo]i, care lovesc pe elevi, gestul bulversând întreaga clas\; al]ii
îi sperie cu amenin]\ri sau pun note de 1,2,3 f\r\ nici un temei; doar din dorin]a
de a-i st\pâni;

Marginalizarea disciplinei Religie [i a profesorilor care o predau. Înc\
mai exist\ directori care consider\ Religia ca fiind o disciplin\ op]ional\, lipsit\
de importan]\, atitudine care se transmite [i la profesorii de la celelalte
discipline; mai mult, ace[ti directori interpreteaz\ legea dup\ bunul plac ori,
lucru [i mai grav, îndeamn\ pe elevi s\ nu urmeze aceast\ disciplin\. Au fost
[coli în care au circulat formulare xeroxate pe care elevii le primeau [i doar le
semnau, exprimându-[i refuzul de a urma ora de Religie;

Lipsa preo]ilor din parohii (naveti[tii) sau arogan]a unora de a merge în
[coal\;

Lipsa manualelor [colare pentru aceast\ disciplin\, manuale care s\
respecte principiul accesibilit\]ii [i ale c\ror no]iuni s\ fie în acord cu cele din
manualele de la alte discipline (de exemplu no]iunile de istorie bisericeasc\ s\ fie
în acord cu cele de istorie laic\).

II. Leg\tura cu Biserica (parohia ). 
Tinerii care vin la biseric\ sunt mai pu]ini, iar marea majoritate intr\ doar s\

aprind\ lumân\ri, s\ dea liturghii (pomelnice) [i pleac\. Numai în preajma
examenelor importante (capacitate, bacalaureat, admitere) frecven]a cre[te u[or
la biseric\.

Statistic, participarea la slujbele biserice[ti s-ar exprima astfel: duminica
25%, alte s\rb\tori 30-35%, pân\ la 75% în unele s\rb\tori mari când nu au
cursuri. 

Motivele neparticip\rii: 
- au mult de înv\]at;
- pe unii (cei mici) nu-i las\ p\rin]ii s\ mearg\ singuri;
- nu au r\bdare s\ stea toat\ slujba.
Personal cred, mai curând, c\-i re]ine televizorul.
Spovedania [i Împ\rt\[ania. Cei mai mul]i dintre elevii claselor I-VII se

spovedesc de minimum dou\ ori pe an ( Pa[ti [i Cr\ciun). Cei din clasa a VIII-a
devin reticen]i sau del\s\tori, fie din cauza direc]ion\rii gre[ite a tendin]ei de
,,maturizare’’ a personalit\]ii, fie din cauza unor transform\ri ale personalit\]ii
lor – în aceast\ perioad\ de preadolescen]i – care îi face s\ fie mai libertini, mai
refractari la valorile sociale [i morale.

Colaborarea profesorilor de Religie cu preotul paroh. Sunt profesori, din
p\cate foarte pu]ini, care colaboreaz\ foarte bine cu preotul din parohia pe raza
c\reia func]ioneaz\ [coala, ceea ce face ca unele lec]ii practice s\ se ]in\ chiar în
biseric\. Sau preo]ii sunt invita]i în [coal\ pentru discutarea anumitor teme. Sunt
îns\ [i profesori care nu duc elevii niciodat\ la biseric\, p\rin]ii reclamând acest
lucru (am avut exemple în Ia[i).

Asemenea profesori, potrivit hot\rârii Consiliului eparhial din 17 iulie 2001,
nu vor mai primi acordul (binecuvântarea) Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit
Daniel pentru participarea la concursuri (de transfer), decât dac\ vor face dovada
c\ au p\strat leg\tura cu parohia. Regretabil este faptul c\ preo]ii nu au curajul de
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a refuza profesorii care nu dau pe la biseric\, eliberând adeverin]e de com-
plezen]\; unii preo]i din Ia[i eliberând adeverin]e pentru profesorii din alte
jude]e. De aceea, se impune responsabilizarea preo]ilor care la rândul lor, s\ an-
gajeze mai activ pe p\rin]i în privin]a educ\rii copiilor. Se impune o mai strâns\
leg\tur\ între preot, familie, [coal\. 

Cum este perceput\ Religia în [coal\? În general, ora de Religie este
apreciat\, atât de elevi, cât [i de p\rin]i. Din cei chestiona]i, 97,3% v\d benefic\
implicarea Bisericii în cadrul institu]iilor de înv\]\mânt, dar 60% cred c\ Bi-
serica trebuie s\ joace un rol mai important [i s\ explice care-i rolul ei în
societate. Numai predarea Religiei nu este suficient\. Parohia trebuie s\ ofere [i
alte posibilit\]i elevilor de a petrece timpul liber. În general, se apreciaz\ c\
aten]ia [i orientarea tinerilor spre sacru le sunt distrase de alte activit\]i lume[ti,
din cauz\ c\ nu li se ofer\ ceva în schimb, chiar din domeniul bisericesc. Din
acest motiv, se simte nevoia organiz\rii unor activit\]i extra[colare cu tinerii
(vizite, pelerinaje, activit\]i sportive, culturalizare, tabere [colare tematice, acti-
vit\]i plastice etc.), care s\ formeze sentimentul religios profund. Elevii trebuie
s\ fie antrena]i în diferite manifest\ri religioase, filantropice [i chiar admi-
nistrative (cur\]enie în curtea bisericii, în cimitire unde sunt înmormântate poate
[i rude de ale lor), în ac]iuni de ecologizare a p\durilor, pârâurilor, râurilor,
pentru c\ natura este darul lui Dumnezeu f\cut oamenilor.

Parohia poate [i trebuie s\-i recompenseze pe cei care vin la biseric\, ofe-
rindu-le iconi]e, c\r]i de rug\ciuni, premii în c\r]i la sfâr[itul anului, primirea în
altar a 2-3 b\ie]i din cei mai buni, organizarea de excursii cu cei care frecven-
teaz\ mai des biserica etc.”

Din succinta prezentare a P.C. Pr. lect. Dr. M. Vizitiu s-a putut constata nu
atât adversitatea elevilor fa]\ de ora de Religie – care din p\cate înc\ mai este
invocat\ în [coli, fapt care arat\ c\ unii dintre managerii [colari au serioase
caren]e psihopedagogice – cât regretul unanim împ\rt\[it c\ Biserica prea pu]in
sus]ine ora de Religie.

Ceea ce este [i mai regretabil în aceast\ privin]\ este faptul c\ mul]i preo]i
înc\ nu în]eleg c\ ora de Religie este cea mai mare biruin]\ a Bisericii, dobândit\
dup\ evenimentele din decembrie 1989, dar [i cea mai mare [ans\ a Bisericii de a
ajuta poporul român s\-[i recl\deasc\ identitatea cultural\ [i spiritual\, identitate
prin care s\ ocupe locul pe care-l merit\ într-o Europ\ unit\ politic [i economic.

Religiozitatea profund\ a poporului rom=n [i deschiderea ecumenic\ [i
interna]ional\ a Bisericii Ortodoxe Rom=ne ne oblig\ a acorda [i mai mare
aten]ie valorilor religioase [i morale pe care le cultiv\ credin]a noastr\ ortodox\
prin Biserica str\mo[easc\.

Ce se a[teapt\ de la ora de Religie?

Vizita din octombrie 2002 a delega]iei Bisericii noastre condus\ de P.F.
Patriarh Teoctist la Vatican, prin ecourile pe care le-a avut, determin\ to]i factorii
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responsabili cu predarea Religiei în [coli s\-[i schimbe total viziunea pe care au
adoptat-o pân\ acum. {i anume impune o valorificare practic\ a elabor\rilor
teoretice de pân\ acum, [i asta în spiritul noilor Programe de predarea Religiei
din 1997, în baza c\rora au [i fost elaborate manualele ce urmeaz\ a fi tip\rite.
Aceast\ schimbare trebuie s\ se oglindeasc\ în latura conceptual\ (planific\ri
calendaristice [i proiecte didactice, nivelul de cuno[tin]e de specialitate psiho-
pedagogice, de didactic\ general\ [i de didactica specialit\]ii, cunoa[terea
planurilor [i programelor de specialitate, a direc]iilor strategiei dezvolt\rii [i refor-
mei înv\]\mântului etc.), ac]ional\ (desf\[urarea propriu-zis\ a scenariului di-
dactic, densitatea orei, asamblarea logic\, asigurarea suportului intuitiv-expe-
rimental, realizarea feed-back-ului etc.), evaluativ\ (evalu\ri predictive, curente,
periodice-sumative, m\suri întreprinse pentru limitarea [i evitarea lacunelor tipice,
în urma analizei rezultatelor diverselor evalu\ri). {i asta întrucât ora de Religie este
chemat\ s\ contribuie hot\râtor la reînnoirea moral\ [i spiritual\ a acestui popor;
din concertul na]iunilor europene nu trebuie s\ lip-seasc\ valorile specifice
Ortodoxiei române[ti, prin care se particularizeaz\ românii ca popor [i totodat\
particip\ la îmbog\]irea tezaurului culturii uni-versale [i europene.

La nivel de inspectorat [colar, în strâns\ leg\tur\ cu ac]iunile promovate de
Centrul eparhial [i Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae”, se preconizeaz\
în sus]inerea laturilor amintite (conceptual\, ac]ional\ [i evaluativ\) m\suri
concrete, a[a cum sunt ele expuse în planul managerial al inspectorului de spe-
cialitate – Religie. În elaborarea acestui plan o contribu]ie teoretic\ a avut P.C.
Pr. prof. Toma Crauciuc. De aceea, nu este lipsit\ de importan]\ darea de seam\
pe care P.C. Sa a prezentat-o la consf\tuirea de la Dur\u.

Ca fost inspector de specialitate – Religie – în perioada 1997-2002, P.C. Pr.
prof. Toma Crauciuc, dup\ ce s-a referit la activit\]ile de perfec]ionare pro-
fesional\ a profesorilor de Religie prin cercurile pedagogice, comisiile metodice
[i prin sesiunile de comunic\ri teologice, prin participarea la concursurile [colare
[i alte activit\]i extracurriculare, prin care este sus]inut [i dinamizat înv\]\mântul
religios, P.C. Sa a f\cut unele recomand\ri privind predarea Religiei, ]inând cont
de cele trei componente ale înv\]\mântului: conceptual\, ac]ional\, evaluativ\.

Realiz\ri [i neîmpliniri în predarea Religiei 
în înv\]\mântul preuniversitar

Lu\rile de cuvânt la Consf\tuirea preo]ilor [i profesorilor de Religie a avut
darul de a aduce în discu]ie situa]ia real\, întâlnit\ în [colile din cuprinsul Arhie-
piscopiei Ia[ilor (jude]ele Ia[i, Neam] [i Boto[ani). 

Felul în care au fost prezentate a oglindit preocuparea celor care predau
Religia de a-[i îmbun\t\]i strategiile [i mijloacele, metodele [i materialele fo-
losite în realizarea demersului didactic pe care-l presupune ora de Religie. Apoi,
a oglindit, prin limbajul folosit, progresele dar [i deficien]ele pe care din p\cate
le înregistreaz\ pe alocuri predarea Religiei.

Pentru a oglindi fidel nivelul la care se afl\ predarea Religiei dup\ 12 ani de
prezen]\ a educa]iei religioase în [coli [i dup\ aproape 10 ani de la încheierea
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Protocolului încheiat între Ministerul Înv\]\mântului [i Secretariatul de Stat
pentru Culte, prin care s-a reglementat statutul legal al orei de Religie în cadrul
înv\]\mântului preuniversitar de stat, s-a preferat prezentarea câtorva dintre lu-
\rile de cuvânt (referate sau sinteze ale discu]iilor pe grupe) pentru a reda cât mai
fidel atmosfera în care s-a desf\[urat consf\tuirea de la Dur\u; aceste lu\ri de
cuvânt pot constitui pentru anii ce vor urma un necesar punct de reper [i de re-
ferin]\ aflat – cum spunea Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel – sub genericul
„înv\]\mânt de calitate [i nu de caritate, misionar [i nu demisionar” pe care
preo]ii [i profesorii de Religie sunt chema]i s\-l îmbun\t\]easc\ permanent.

Din partea Protopopiatului Ia[i I, P.C. Pr. Prof. {tefan Chiru]\ a prezentat un
referat la alc\tuirea c\ruia a contribuit [i Doamna profesor Maria Orzetic, autoare
de manuale [i profesor de Metodica Pred\rii, preocupat\ de elaborarea celor mai
eficiente metode didactice pentru predarea Religiei.

Acest referat vine s\ completeze unele lacune ale referatului P\rintelui Prof.
Toma Crauciuc, motiv pentru care îl prezint aproape în întregime; stilul sintetic
în care este prezentat ne încredin]eaz\ c\ autorii lui au abordat cu seriozitate
problemele legate de promovarea înv\]\mântului religios în unit\]ile [colare în
care activeaz\ ca profesori de Religie: Schimb\rile democratice de dup\ 1990
din toate domeniile, au f\cut posibil ca în înv\]\mântul românesc s\ se
reintroduc\ Religia, ca obiect de studiu.

„În marea lor majoritate, p\rin]ii elevilor au primit cu interes [i cu deschidere
«noua» disciplin\. Ei în[i[i v\duvi]i de posibilitatea cunoa[terii lui Dumnezeu
printr-o educa]ie sistematic\, posibil\ numai în [coal\, au devenit în mod
paradoxal, dar [i pl\cut provocator, elevii propriilor copii, în ceea ce prive[te
cuno[tin]ele din sfera moral-religioas\. În acest sens, trebuie subliniat faptul c\
acolo unde, înc\ din primele ore, s-a predat Religia cu dragoste [i responsa-
bilitate, elevii au devenit foarte ata[a]i de profesor [i de disciplina Religie [i,
dorind s\ pun\ în aplicare înv\]\turile primite, îi luau de mân\ pe p\rin]i ca s\-i
înso]easc\ la biseric\; iar unii dintre ei s-au decis s\ urmeze Seminarul teologic
pentru a se preg\ti s\ devin\ slujitori ai Altarului str\bun.

Putem afirma c\ num\rul p\rin]ilor care s-au opus frecvent\rii orelor de
Religie de c\tre copiii lor este ca [i inexistent (1-2 cazuri la o [coal\). Credem c\
în acest sens este mai gr\itor faptul c\ în majoritatea situa]iilor când unii elevi au
fost [i certa]i de p\rin]i s\ nu urmeze orele de Religie, ei au continuat s\ participe
la aceste ore.

Ast\zi, Religia face parte din trunchiul comun de discipline obligatorii la
clasele I-VIII. A[tept\m ca acest lucru s\ se întâmple [i la liceu. Men]ion\m c\,
mai ales la licee, op]iunea pentru studiul Religiei a stat [i mai st\ din p\cate [i
ast\zi la decizia directorului [i a dirigintelui, care din nefericire pot influen]a
elevii [i pe p\rin]ii acestora, direct sau mai discret, pentru a opta sau a se împo-
trivi orei de Religie. Acolo unde, la conducerea [colilor, se afl\ directori buni
cre[tini, Religia a fost [i este sus]inut\ [i promovat\ în ciuda tuturor aspectelor
negative care s-au manifestat [i se manifest\ înc\ în mod inerent.

Corpul didactic a primit noua disciplin\ [i pe colegii de Religie în moduri
diferite: unii cu entuziasm [i speran]\, al]ii (mai rezerva]i) au p\strat pozi]ie
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impar]ial\; pu]ini la num\r (dar în unele [coli destul de virulen]i) au criticat
reintroducerea Religiei în [coal\, folosind argumente diferite: c\ ar supraînc\rca
pe elevi sau c\ ar fi prea dificile cuno[tin]ele religioase, c\ n-ar fi democratic [i
nici în spirit european etc. Aceste observa]ii s-au accentuat atunci când, în pu]ine
cazuri, nici preg\tirea [i nici presta]ia didactic\ a celui care preda Religia nu a
reu[it s\ conving\ pe opozan]i, care de fapt erau [i sunt profesori atei (mai mult
sau mai pu]in declara]i). În marea majoritate a [colilor, putem spune c\ pre-
darea Religiei se poate face în condi]ii optime, existând toleran]\ [i deschi-
dere. Cei mai mul]i tineri sunt foarte iubi]i [i aprecia]i în colectivele în care
lucreaz\. La inspec]iile de grad efectuate au fost aprecia]i de conducerile [colilor
numai cu cuvinte de laud\. 

Din punct de vedere al resurselor umane, încadrarea cu profesori de Religie
a fost la început deficitar\, din lipsa acut\ a profesorilor califica]i. În ace[ti ani au
predat, cu preponderen]\ preo]ii [i apoi studen]ii. În anul 1996 a avut loc primul
concurs de titularizare pentru disciplina Religie; în Ia[i au fost repartiza]i [ase
profesori titulari. În anii care au urmat s-a reu[it s\ se rezolve aproape în totalitate
problema profesorilor califica]i [i titulari. În municipiul Ia[i [i în ora[ele mari ale
jude]ului, dar [i la cele mai importante dintre [colile generale putem spune c\
problema profesorilor este rezolvat\ în propor]ie de 80-90%. La sate, majoritatea
orelor sunt sus]inute de preo]i [i de cadre în curs de calificare sau (în pu]ine cazuri)
de suplinitori califica]i – situa]ie întâlnit\ [i la celelalte discipline [colare.

Dac\ problema resurselor umane a fost în parte rezolvat\, disciplina Religie
se confrunt\ cu o alt\ problem\ acut\ – lipsa manualelor [i a materialelor di-
dactice, care sunt un auxiliar de pre] pentru desf\[urarea eficient\ a orelor: h\r]i,
icoane cu praznicele împ\r\te[ti [i cu chipurile marilor sfin]i ai Ortodoxiei.
Lipsesc [i imagini care s\-i prezinte pe marii ierarhi români studia]i, imagini cu
cele mai reprezentative m\n\stiri de pe cuprinsul ]\rii. Pentru clasele primare,
suportul intuitiv este absolut obligatoriu. Nu se poate nega faptul c\ [i elevii mai
mari sunt foarte pl\cut impresiona]i [i devin mult mai receptivi [i interesa]i când
v\d c\ la ora de Religie exist\ un manual, un caiet special, o hart\, icoane
frumoase, materiale audio-video. Mul]i colegi v\d în lipsa acestor materiale
strict necesare o inconsecven]\, o lips\ de implicare a profesorilor de Religie [i ai
factorilor decizionali biserice[ti.

Trebuie s\ subliniem îns\ faptul c\ acolo unde au existat dragoste [i interes
fa]\ de profesiunea (misiunea) aleas\, colegii au reu[it s\ confec]ioneze (pe
cheltuiala proprie sau ajuta]i de parohie, de p\rin]i sau diferi]i sponsori) seturi de
materiale: h\r]i, icoane xeroxate color, casetofoane, diverse materiale didactice [i
exemplare din Sfânta Scriptur\. 

Alte aspecte negative care au existat [i mai exist\ în ce prive[te manage-
mentul disciplinei sunt:

- existen]a unei programe [colare înc\ suficient de bine elaborat\, în ceea ce
prive[te coeren]a [i accesibilitatea cuno[tin]elor;

- acceptarea suplinitorilor f\r\ studii (se compromite credibilitatea calit\]ii);
- nerespectarea principiului continuit\]ii la catedr\ (se schimb\ în fiecare an

suplinitorii);
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- mi[carea suplinitorilor la disciplina Religie duce la sincope serioase în ce
prive[te calitatea pred\rii. Schimbarea locului de munc\ în fiecare an face pe
suplinitor s\ nu se poat\ implica în mod serios [i responsabil în activitatea, dar [i
în colectivul unei [coli;

În pu]ine cazuri (dar exist\ din nefericire) colegi - preo]i sau profesori - mult
prea exigen]i, lipsi]i de tact pedagogic, cu o preg\tire insuficient\ (atât teologic\
cât [i psihopedagogic\), prin atitudinea lor negativ\, aduc prejudicii serioase
imaginii disciplinei;

Lipsa unei comunic\ri eficiente [i permanente între colegii de la toate [colile
[i între colegi [i ISJ. Astfel, mai sunt [i azi [coli din mediul rural care nu [tiu dup\
ce program\ se studiaz\ Religia [i folosesc la clasele I-IV tot vechile manuale,
pentru c\ este mai comod. În multe [coli n-au mai ajuns modelele dup\ care
trebuiau întocmite proiect\rile anuale [i semestriale; mul]i profesori nu cunosc ce
este o unitate de înv\]are [i cum se face corect evaluarea. De multe ori au lipsit
cadre didactice de la activit\]ile cercurilor pedagogice deoarece nu a ajuns în
[coli circulara care s\ le comunice data, locul, ora, tematica; lipsa de la cerc a dus
[i la lipsa prelu\rii informa]iilor strict necesare, care se refer\ la noile m\suri în
domeniul pred\rii [i evalu\rii. În acest caz, dac\ unii dintre tinerii profesori au
intrat în posesia celor comunicate la cercurile pedagogice, preo]ii care predau
Religia nu au avut acces la aceste nout\]i, deoarece ei nu pot participa decât în
num\r foarte mic la [edin]ele de cerc (care au loc sâmb\ta);

Absen]a profesorilor de la sfintele slujbe în parohia în care predau. Pentru
care motiv nu mai pot fi al\turi de elevii lor [i p\rin]ii acestora, acest fapt con-
stituie o caren]\ a orei de Religie. Un motiv al acestei absen]e a fost [i acela c\
mul]i dintre profesorii de Religie locuiesc uneori destul de departe de [colile
unde lucreaz\ sau în alte parohii; 

Lipsa unei comunic\ri eficiente între profesorul de Religie [i preotul paroh.
Anul acesta s-a încercat îmbun\t\]irea acestui aspect pe plan teoretic, prin
sus]inerea de referate pe aceast\ tem\ la [edin]ele de cerc pedagogic, desf\[urate
în cele dou\ semestre. Prin aceste referate s-a încercat identificarea de noi
modalit\]i de colaborare între [coal\ [i Biseric\. Iar pe plan practic, s-a c\utat ca
prin activit\]i desf\[urate în comun de [coal\ [i Biseric\, prilejuite de s\rb\torile
biserice[ti, de serb\ri, drume]ii, excursii, s\ se recupereze ceea ce s-a pierdut din
punct de vedere teoretic;

Existen]a unui inspector de specialitate încadrat doar cu o jum\tate de norm\
face ca prezen]a acestuia la ISJ s\ fie limitat\ ca timp. Astfel, posibilitatea ca cei
care vin de la ]ar\ s\-l poat\ g\si pentru a-[i rezolva problemele s\ fie mult redus\.

Credem c\ ameliorarea aspectelor negative prezentate mai sus ar fi posi-
bil\ [i prin luarea urm\toarelor m\suri:

Îmbog\]irea managementului decizional prin reorganizarea Comisiei na]io-
nale de specialitate, care s\ includ\ profesorii cei mai competen]i din toate
jude]ele. Elabor\rile acestei comisii ar fi eficiente dac\ [i-ar desf\[ura activitatea
în [edin]e semestriale. La nivelul comisiei ar trebui s\ se stabileasc\ cu mult\
competen]\ priorit\]ile disciplinei, la nivelul fiec\rui jude];
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Programul de activitate al acestor organisme de coordonare ar trebui s\ cu-
prind\ organizarea de întruniri periodice cu profesorii de Religie, grupa]i pe
ateliere de lucru, în care s\ se supun\ dezbaterii colective probleme de metodic\
a pred\rii Religiei, probleme de psihopedagogie. Unele întruniri trebuie s\ vin\
în ajutorul profesorilor înscri[i la grade didactice-perfec]ion\ri;

Organizarea de sesiuni de comunic\ri [tiin]ifice, pe diferite teme de cerce-
tare, la nivel regional (pe mitropolii) [i la nivel na]ional m\car o dat\ la 2 ani;

Intensificarea rela]iilor de colaborare între [colile din mediul rural prin
organizarea de activit\]i comune cu caracter religios (serb\ri, concursuri...);

Organizarea de tabere [colare jude]ene [i na]ionale la care s\ participe elevii
care ob]in cele mai bune rezultate la înv\]\tur\ [i sunt buni cre[tini;

Reorganizarea modului de desf\[urare a olimpiadelor de Religie, în a[a
fel încât s\ poat\ fi r\spl\ti]i [i elevii care cânt\ foarte frumos cânt\rile religioase,
cei care [tiu multe rug\ciuni [i le rostesc cu mult\ evlavie, micii pictori de
icoane; 

Îmbun\t\]irea comunic\rii pe orizontal\ [i vertical\, astfel ca întregul demers
didactic la disciplina Religie s\ aib\ coeren]\, continuitate [i eficien]\;

Retragerea binecuvânt\rii pentru profesorii care nu [i-au demonstrat compe-
ten]a sau nu sunt la în\l]imea duhovniceasc\ a misiunii;

Preotul, chiar dac\ nu are ore la [coala din parohie, s\ nu a[tepte a fi invitat,
ci s\ fie în permanent\ leg\tur\ cu elevii [i profesorii de Religie ca, de altfel, [i cu
întregul corp didactic;

Practica pedagogic\ s\ se desf\[oare cu un num\r mai mare de ore [i pe lâng\
profesori metodi[ti de înalt\ ]inut\ profesional\ [i moral\;

Cercurile pedagogice s\ fie înmul]ite ca num\r; astfel s\ se ]in\ seama de spe-
cificul [colilor în care se pred\ Religia: înv\]\mânt special, [coli voca]ionale etc.”;

Referatul a fost apreciat de I.P.S. Mitropolit Daniel pentru profesionalismul
cu care a fost alc\tuit, pentru spiritul de responsabilitate asumat în prezentarea
deficien]elor înv\]\mântului religios, dar [i pentru m\surile de ameliorare pe care
le propun cei doi profesori de Religie, care sunt o fericit\ oglindire a colabor\rii
preotului cu profesorul de Religie laic.

Din partea Protopopiatului Ia[i I a mai ]inut un referat [i P\rintele Prof. Gh.
Bogus de la parohia Sine[ti, care a spus între altele: 

„Impactul orei de Religie asupra elevilor a fost interesant [i mai ales diferit
de la caz la caz, de la [coal\ la [coal\, de la comunitate la comunitate. Am întâlnit
uimire, mirare, reticen]\, team\, curiozitate, interes, deschidere, dar [i elevi care
(r\u sf\tui]i de p\rin]i, profesori sau dirigin]i) au fugit de la ora de Religie.
P\rin]ii [i comunitatea au reac]ionat cam la fel; [i (cum erau obi[nui]i cu acel
centralism) se a[tepta ca totul s\ vin\ de-a gata din capital\, de la Centru, iar în
cazul nostru de la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sau de la Mitro-
polia Moldovei [i Bucovinei”.

Referindu-se la atitudinea directorilor de [coli sau a celorlalte cadre didac-
tice, P.C. Sa a ar\tat c\ înc\ din anii '90 preo]ii (care au intrat în [coal\) au fost
întâmpina]i diferit de c\tre cadrele didactice; dup\ cei [apte ani de acas\, dup\



138 TEOLOGIE {I VIA}|

gradul de cultur\ [i inteligen]\, dup\ bun\tatea inimii. Unii dovedind ostilitate,
al]ii curiozitate. Îns\ trebuie spus c\ dintre ei n-au lipsit [i cei care au manifestat
bucurie: „Unii directori au dovedit o mare amabilitate, deschidere [i disponi-
bilitate spre cooperare, dar al]ii (ca ni[te mici dictatori) nici nu au vrut s\ aud\
de a[a ceva. Este dureros c\ dup\ 12 ani mai sunt dintre aceia care nu v\d cu
ochi buni prezen]a orei de Religie în programul de înv\]\mânt, ori o abordeaz\
ironic [i superficial. Dac\ în unele [coli preo]ii au fost invita]i s\ ]in\ aceast\
or\, în altele a trebuit s\ treac\ ani de zile ca s\ fie posibil a[a ceva.”

Dintre lipsurile pred\rii orei de Religie, predominant\ este insuficienta pre-
g\tire metodic\. Dac\ aceast\ deficien]\ s-a diminuat cu fiecare an, din p\cate
persist\ lipsa manualelor prin care este afectat\ în primul rând rela]ia profesor-
elev. De aceea, lipsa manualelor trebuie urgent rezolvat\.

În acest sens, P.C. Sa a spus: „Primele manuale care s-au editat, de[i erau
prea înc\rcate nu putem spune c\ nu erau totu[i bune. S-a renun]at la ele din
p\cate f\r\ a se pune altele la loc. În ceea ce prive[te h\r]ile, imaginile reli-
gioase - altele decât icoanele - casetele, diapozitivele constituie un capitol al
lipsurilor. Ar trebui profitat de existen]a sec]iei de Teologie-Patrimoniu de la
Facultatea de Teologie din Ia[i, în cadrul c\reia studen]i talenta]i ar putea primi
ca lucr\ri de seminar tocmai întocmirea unor h\r]i [i crearea unor tablouri
religioase, care (verificate, aprobate [i multiplicate) ar constitui un excelent
material didactic. Astfel s-ar stopa un fenomen nedorit: nu s-ar mai recurge,
aproape în exclusivitate, la h\r]i [i imagini de provenien]\ eterodox\. 

Este binevenit\ activitatea desf\[urat\ de comisiile metodice [i cercurile
pedagogice, mai ales cele interdisciplinare (cum ar fi Religie-Istorie-Limba
Român\-Geografie), la care s-ar preta lec]ii precum: Pildele Mântuitorului, Pati-
mile, moartea [i ~nvierea Sa, întemeierea Bisericii, c\l\toriile misionare [i multe
altele. Prin acestea s-ar dezvolta capacitatea de percepere a elevilor [i orizontul
de cunoa[tere, iar între profesori s-ar statornici spiritul de colaborare.”

În încheierea referatului s\u, Pr. prof. Gh. Bogus, într-un spirit optimist, a
subliniat rolul activit\]ilor extra[colare în evaluarea orei de Religie: „La lec]iile
de evaluare de la finele semestrului se pot organiza pe grupe sau pe clase
concursuri cu mici premii, lucru care ar stimula [i determina pe elevi s\
recapituleze toat\ materia parcurs\.

Consider c\ profesorul de Religie trebuie s\ fie sever, dar bun; nu au justi-
ficare la acest obiect notele mai mici de [apte. Acum, când majoritatea acestor
profesori nu mai sunt preo]i slujitori, trebuie cultivat\ cu mare acurate]e leg\tura
dintre catedr\ [i loca[ul de cult, respectiv comunitatea parohial\, deoarece atât
elevul cât [i dasc\lul sunt membrii unei parohii [i fii duhovnice[ti ai unui paroh.

Leg\turile pot fi spirituale, culturale, filantropice, cultice având ca expresie [i
ca baz\ scaunul m\rturisirii, biblioteca parohial\, fondurile de ajutorare a elevilor
s\raci [i leg\tura cu sfântul altar. Prin excursiile pe la m\n\stiri, elevii iau cuno[-
tin]\ despre vetrele de cultur\ veche româneasc\ [i primesc sfaturi de la duhov-
nici [i vie]uitori îmbun\t\]i]i spiritual, lucru care le poate marca pozitiv via]a.
Pentru a se afla [i p\rerile celor tineri (ale elevilor, chiar [i ale seminari[tilor), a[
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sugera s\ se fac\ sondaje de opinie, în cadrul c\rora sub anonimat s\-[i exprime
mul]umirile [i nemul]umirile în leg\tur\ cu aceast\ disciplin\. În acest fel vom
trage concluzii cât mai aproape de realitate [i îndreptând erorile vom putea s\
continu\m pe mai departe modelarea [i înnobilarea sufletelor celor care ne vor
mo[teni genetic, material, istoric [i spiritual.”

P.C. Pr. V. Nechita a f\cut o scurt\ evaluare a pred\rii Religiei atât din partea
Protopopiatului Ia[i II, cât [i în calitate de inspector [colar de specialitate –
Religie în cadrul ISJ Ia[i, spunând între altele: „Predarea Religiei în [coal\
implic\ antrenarea celor trei factori educa]ionali din via]a unui popor – cum
spunea Spiru Haret – Biserica, Familia [i [coala. Valorile religioase cultivate în
familie, prin înv\]\mântul religios cap\t\ o importan]\ deosebit\ în formarea [i
des\vâr[irea personalit\]ii umane. De aceea, înv\]\mântul religios trebuie privit
atât prin prisma ariilor curriculare, cât [i prin cea a activit\]ilor extracurri-
culare cu o puternic\ rezonan]\ asupra comunit\]ii, interesat\ a cultiva valorile
care fac parte din trunchiul cuno[tin]elor comune ale educa]iei.

Planific\rile calendaristice [i proiect\rile pe unit\]i de înv\]\mânt pentru
clasele I- XIII, care au fost elaborate la nivelul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i,
având aprobarea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei – Sectorul Înv\]\mânt – [i a
Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii, au vizat tocmai aceste obiective. Astfel
modelul proiect\rii, accentuat didacticiste, datorat priorit\]ii con]inuturilor fa]\ de
obiective, a fost înlocuit cu modelul curricular, centrat pe ac]iuni didactice
specifice complexului proces de predare-înv\]are-evaluare, având ca punct de ple-
care obiectivele stabilite în sprijinul unui înv\]\mânt formativ. Prin aceast\ inter-
dependen]\ dintre unit\]ile procesului de înv\]\mânt se pune accentul pe obiective,
dup\ care sunt concepute con]inuturile, metodologia de predare [i de evaluare.

În elaborarea Proiect\rilor pe unit\]i de înv\]are au fost antrena]i majo-
ritatea profesorilor de Religie, distingându-se în mod deosebit un num\r de 15
profesori, între care P.C. Pr. Prof. Toma Crauciuc, ini]iatorul [i coordonatorul
realiz\rii acestor proiect\ri. Aceste proiect\ri se vor generaliza în toate [colile din
jude]ul Ia[i. De asemenea, la nivelul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i s-a
alc\tuit o echip\ format\ din 8 profesori care lucreaz\ la elaborarea Probelor de
evaluare pentru fiecare unitate de înv\]are pentru clasele I-XIII, care este de dorit
a se finaliza în anul [colar 2002-2003, a[a cum s-a prezentat [i de c\tre P.C. Sa.

O aten]ie deosebit\ s-a acordat (dup\ corectarea Programei [colare pentru
Religie, aprobat\ de Ministerul Educa]iei Na]ionale prin Ordinul ministrului nr.
4769 din 25 octombrie 1999, modific\rilor aduse de c\tre Comisia Na]ional\
pentru Elaborarea Programei [colare pentru Religie, care s-a întrunit la Ia[i
pe data de 2 iulie 2000, sub conducerea direct\ a Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit
Daniel), ca modific\rile intervenite s\ fie transmise profesorilor care s-au angajat
s\ elaboreze manualele [colare pentru clasele I-VIII [i IX-XII. În toamn\ se
impune o reîntâlnire a tuturor profesorilor care s-au angajat pentru alc\tuirea
manualelor, când se vor discuta [i alte sugestii care au fost transmise inspec-
torului de specialitate. La nivel de Inspectorat {colar Jude]ean Ia[i este demn\ de
subliniat preocuparea profesorilor de Religie (sub coordonarea P.C. Pr. Prof.
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Toma Crauciuc [i a doamnelor profesoare Maria Orzetic [i Prof. Lucia Câm-
peanu) de a se alc\tui Dic]ionarul [colar de Religie, care se afl\ înc\ în lucru. În
realizarea acestui dic]ionar au fost antrena]i 21 de profesori.

Întrucât un num\r de 25 de profesori s-a eviden]iat în elaborarea unor temei-
nice proiecte didactice - urm\rind strategiile didactice, analiza resurselor, elabo-
rarea resurselor didactice optime [i a instrumentelor de evaluare - se impune edi-
tarea unei publica]ii sau a unui periodic în care s\ apar\ cele mai valoroase
contribu]ii menite a îmbun\t\]i predarea [i evaluarea cuno[tin]elor religioase. De
asemenea, la nivelul de I.S.J. Ia[i se caut\ identificarea posibilit\]ilor de tip\rire
[i a unor lucr\ri de specialitate prin Editura „Trinitas” sau Editura „Spiru Haret”
a Casei Corpului Didactic. Acest fapt ar fi un binevenit ajutor pentru profesorii [i
preo]ii care predau Religia, dar [i pentru cadrele didactice care se înscriu pentru
examenul de definitivat la concursul na]ional pentru titularizare ori la examenele
pentru ob]inerea gradului didactic II.

De asemenea, coroborat\ acestor preocup\ri, trebuie amintit\ [i nevoia orga-
niz\rii la nivel de I.S.J. a unor cursuri de consiliere educa]ional\ prin Casa Cor-
pului Didactic pentru preo]ii care au absolvit Seminarul teologic [i predau
Religia la clasele I-IV; în timp ce pentru absolven]ii Facult\]ii de Teologie, care
nu au urmat un modul psiho-pedagogic, Facultatea de Psihologie [i [tiin]e ale
Educa]iei pune la dispozi]ie cursuri organizate prin Departamentul de Perfec-
]ionare Profesional\. Aceste cursuri sunt impuse de necesara îndreptare a situa-
]iilor negative semnalate la Suhule]-Tansa, }u]ora, Podolenii de Sus sau chiar la
unele dintre [colile de prestigiu din Ia[i, cum ar fi Colegiul Na]ional ,,Emil
Racovi]\’’, Liceul ,,Garabet Ibr\ileanu’’ [i altele.

Sper c\, prin concursul de titularizare din 16 iulie a.c., multe probleme nega-
tive sau disfunc]ionalit\]i vor fi reduse sau aproape total eliminate din procesul
de înv\]\mânt privind predarea Religiei. Num\rul titularilor ar cre[te, acoperind
o arie mult mai mare în mediul rural, ceea ce înseamn\ ocuparea a mai bine de
jum\tate din posturile cu norm\ întreag\, existente în anul [colar 2001-2002.

Faptul c\ personalul didactic care pred\ Religia a fost deja reorganizat în
treisprezece cercuri pedagogice, c\ s-a constituit un Consiliu consultativ, un
Consiliu [tiin]ific [i unul reprezentativ al disciplinei la nivel de I.S.J., dintre care
6 sunt metodi[ti atesta]i prin Casa Corpului Didactic, la care se adaug\ faptul c\
în cea mai mare parte s-a rezolvat problema profesorilor califica]i [i titulari,
motiveaz\ n\dejdea c\ unele disfunc]ionalit\]i care s-au înregistrat în ceea ce
prive[te raporturile dintre profesorii de Religie cu direc]iunile [colilor (cum au
fost cazurile de la Podolenii de Sus [i }u]ora) se vor îmbun\t\]i sim]itor. Mul]i
dintre profesorii de Religie sunt dirigin]i, sau li s-au conferit grada]ia de merit,
ceea ce arat\ c\ munca lor este apreciat\ [i reprezint\ o contribu]ie de un real
folos în dinamizarea înv\]\mântului gimnazial [i liceal românesc; în noul an
[colar unii ar putea ocupa [i func]ii de conducere.

Este de a[teptat ca preo]ii s\ se implice [i mai mult în predarea Religiei, dar [i
în înt\rirea leg\turilor tradi]ionale dintre Biseric\ [i [coal\, fapt pentru care
folosesc acest prilej de a adresa tuturor p\rin]ilor profesori chemarea de a se angaja
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în aceast\ lucrare misionar\, cu efecte benefice pentru comunit\]ile locale, mai ales
pentru cele izolate [i s\race în care adesea preotul care locuie[te în mijlocul
comunit\]ii este singurul intelectual.

Aducerea înv\]\mântului religios la cele mai înalte standarde educa]ionale,
conform direc]iilor de ac]iune urm\rite de MEC în implementarea reformei în
înv\]\mântul românesc preuniversitar, ar fi cea mai mare realizare pe care [i-o
propune aceast\ aliniere a procesului educa]ional la standardele europene; conse-
cin]a direct\ a acestui fapt ar fi o dorit\ [i mult a[teptat\ refacere a leg\turilor
fire[ti dintre Familie, [coal\ [i Biseric\. F\r\ aceast\ redefinire spiritual\ a
noastr\ ca români [i ortodoc[i nu putem vorbi de o reintegrare într-o Europ\, care
trebuie s\ fie unit\ nu numai politic [i economic, dar [i din punct de vedere
spiritual-cultural.”

La consf\tuirea cu preo]ii din protopopiatele Boto[ani [i S\veni a luat parte [i
Domnul Lauren]iu T\nase, Secretar de Stat din Ministerul Culturii [i Cultelor,
care a f\cut mai întâi o prezentare a rezultatelor recens\mântului, din care reiese
faptul c\ ortodoc[ii dep\[esc procentul de 80%. „Acest fapt justific\ – a spus
Domnia Sa – pe de o parte grija Bisericii Ortodoxe Române pentru ca educa]ia
religioas\ în re]eaua [colar\ a înv\]\mântului preuniversitar s\ se desf\[oare în
conformitate cu direc]iile de ac]iune ale înv\]\mântului românesc. Pe de alt\
parte, faptul c\ înc\ mai sunt întâlni]i – dup\ 12 ani – profesori de Religie care
nu sunt preg\ti]i cum trebuie nu poate l\sa pe responsabilii Bisericii Ortodoxe
Române indiferen]i. De aceea, aceast\ evaluare este necesar\, pentru a se în-
]elege c\ statul sprijin\ predarea Religiei în [coli, iar cei desemna]i, s\ împli-
neasc\ aceast\ misiune a Bisericii trebuie s\ fie mai plin de zel [i de dorin]a de a
le insufla elevilor suflul adev\ratei credin]e. Din p\cate mii de preo]i [i profesori
de Religie nu au comportament adecvat în [coli, adoptând chiar [i atitudini
extremiste [i oarecum sectare. Aceste aspecte prejudiciaz\ predarea religiei în
[coli. Din fericire sunt [i profesori de religie care au f\cut cinste Bisericii; din
acest fapt au avut de câ[tigat comunit\]ile în slujba c\rora sunt Biserica [i
[coala. Ace[ti profesori nu au acordat importan]\ unui anume dogmatism, ci au
încercat s\ arate c\ religia poate oferi un bun prilej pentru o abordare inter-
disciplinar\ cu efecte benefice pentru raporturile dintre oameni în cadrul social
în care tr\iesc. Exemplul acestor profesori am dori s\ fie urmat de c\tre to]i cei
care împlinesc greaua misiune de educatori ai tinerilor în spiritul Evangheliei
lui Hristos”.

De asemenea, la consf\tuirea amintit\ a luat parte [i P.S. Episcop Casian al
Dun\rii de Jos, care în cuvântul pe care l-a rostit a spus între altele: „Ora de
religie ne încredin]eaz\ c\ Tradi]ia Bisericii este vie [i rodnic\. Faptul c\ elevii o
recepteaz\ atât de benefic este mai mult decât îmbucur\tor; în Tradi]ia biseri-
ceasc\ tinerii au g\sit puterea de a rezista în fa]a violen]ei promovat\ de mass-
media. Omenirea se afl\ într-o criz\ de identitate spiritual\. Or, iat\ c\ prin
Religie care este atât de iubit\ de elevi, Biserica ofer\ o [ans\ binevenit\,
salvatoare [i t\m\duitoare, genera]iilor viitoare. La rândul lor, elevii ne ofer\ o
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[ans\ de comuniune, adic\ de a vindeca ceea ce a fost îmboln\vit de vremurile
care au apus. Din aceast\ perspectiv\ nu a[ vedea lipsit\ de temei ini]iativa
multor tineri ca Religia s\ fie studiat\ la nivel universitar, întrucât aceasta ar
oferi o [ans\ celor care vor s\ nu renun]e la valorile morale în contextul globa-
liz\rii. De aceea, spunem c\ [i tinerii – prin ora de Religie – ne ofer\ o [ans\: Ei
ne arat\ nou\ tuturor c\ în plin\ globalizare ne putem particulariza respectând
valorile Religiei cre[tine”.

În încheiere P.S. Sa a spus c\ o mare importan]\ pentru ora de Religie o are
abordarea practic\; altfel, r\mâne o or\ teoretic\, pur informativ\. Aceast\ boal\
a cuprins din p\cate întregul proces educativ din România [i Religia – ca
disciplin\ de înv\]\mânt – risc\ s\ se molipseasc\ de aceast\ boal\. Mai întâi sunt
predispu[i a se îmboln\vi profesorii de religie [i apoi elevii: „De aceea, cred cu
toat\ convingerea c\ educa]ia în România nu mai este posibil\ f\r\ participarea
[i valorile pe care le promoveaz\ Biserica, adic\ valorile ve[nice ale Evangheliei
Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Supremul model de educa]ie”.

Nu au fost lipsite de interes, în cadrul acestei consf\tuiri, sublinierile [i gân-
durile c\tre tinerele profesoare de Religie ale Doamnei Lidia Popi]a Stoicescu.

Red\m câteva spicuiri din reflec]iile Domniei sale asupra desf\[ur\rii orei de
Religie în [coal\ cu convingerea c\ ele vin s\ arate cât\ importan]\ are educa]ia
religioas\, care se desf\[oar\ în înv\]\mântul preuniversitar, pentru autenticii
intelectuali care nu [i-au declinat niciodat\ convingerile morale [i religioase ce îi
c\l\uzesc [i-i dinamizeaz\ în a fructifica valorile cre[tine ale culturii noastre.

Ca o statornic\ fiic\ a Bisericii [i neamului din care s-a n\scut, Doamna Lidia
Popi]a Stoicescu a spus: „Calitatea de profesor de Religie se subsumeaz\ ideii de
misiune în cadrul unui apostolat laic. Rolul profesorului de Religie este de a
face cunoscut\ elevilor (tinerilor) nu doar o confesiune oarecare (în spe]\ cea
ortodox\), ci o credin]\, credin]a nu în ceva, ci în Cineva. Religia te înva]\ Cine
este acel Cineva, cum este El, ce s\ faci ca s\ te nume[ti cu adev\rat un cre-
dincios, respectiv un cre[tin, fiind vorba de credin]a în Iisus Hristos.

Apostolatul laic presupune jertf\, renun]are la mondenitate excesiv\ [i com-
portament cu totul „modern” [i modernist cere, de fapt, echilibru, bun\ cuviin]\,
sobrietate, f\r\ a se trece la extreme. De aceea, selectarea [i atestarea profe-
sorului de Religie laic implic\ o rigoare aproape similar\ cu aceea cerut\ de
hirotonisirea unui viitor preot. Profesorul de Religie laic trebuie s\ fie mai întâi
el însu[i un practicant al credin]ei ortodoxe. Nu-L va putea m\rturisi pe Hristos
dac\ nu-L cunoa[te [i nu-L tr\ie[te el însu[i cu adev\rat pe Hristos. Copiii simt
mai acut neadev\rul, falsul, nesinceritatea din comportamentul adul]ilor. Nu-i va
putea convinge de adev\rul celor predate un profesor de Religie care nu crede
profund, total, în acest adev\r.

Se pune problema limbajului, a terminologiei în care se îmbrac\ adev\rul
credin]ei, în procesul de înv\]\mânt. Folosirea unor formule consacrate, a unui
limbaj exclusiv [i exclusivist teologic nu va avea impactul dorit; va contraria, va
obosi [i va plictisi.
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Copiii cer „culturalizarea” orei de Religie, în sensul abord\rii con]inutului ei
în corela]ie cu alte discipline... Un profesor de Religie care vorbe[te doar în
termeni teologici [i care va r\spunde la unele întreb\ri ale tinerilor cu formule
stereotipe, va fi etichetat ca „limitat, habotnic, încuiat!...” De aceea, se observ\
adeseori asocierea de c\tre elevi a profesorului de Religie (laic) cu un inter-
locutor duhovnicesc, c\ruia s\-[i poat\ deschide sufletul, s\-[i formuleze îndo-
ielile, necunoa[terea, temerile, incertitudinile etc.

Numai un profesor bine ancorat într-o via]\ liturgic\ autentic\ va putea sus-
]ine un astfel de dialog. {i a[a el se va putea constitui într-o veritabil\ treapt\ spre
m\rturisirea propriu-zis\ în fa]a unui duhovnic. Este de admirat tendin]a cres-
când\ a tinerilor spre a-[i g\si un duhovnic.

Interesul pentru ora de Religie pare s\ scad\ în propor]ie direct\ cu înaintarea
spre maturitate, spre clasele finale de liceu. Cauza pare s\ fie insuccesul,
inadecvarea limbajului folosit de c\tre profesori (laici sau preo]i). Tinerii acuz\
de pild\ lipsa de prestan]\, de prestigiu a unor profesori, dezinteresul lor pentru
ora respectiv\, lipsa de disciplin\ la or\ etc. Unii profesori – spun copiii – nu
de]in „cheia” care s\ descuie sufletele tinerilor de azi, care sunt introverti]i,
circumspec]i, mai greu de abordat. „Tinerii de azi se deschid greu [i nu în fa]a
oricui. Trebuie un mare dar ca s\-i po]i face s\ se confeseze, ca s\-i atragi [i
s\ le câ[tigi încrederea. Dar când ai reu[it aceasta, ]i se dezv\luie total, ca o
carte deschis\!” (o profesoar\ tân\r\ de Religie).

Elevii sugereaz\, cer mai mult\ aplica]ie practic\ a orei de Religie
(frecventarea Bisericii, explicarea slujbelor, cunoa[terea c\r]ilor Sf. P\rin]i etc.):
„Avem o profesoar\ care ne pred\ foarte frumos, mergem cu dânsa la bise-
ric\, la slujbe, ni le explic\, vorbim orice cu dânsa. E ca un preot! Gânde[te
foarte matur, de[i are doar 24 de ani!”.

Trebuie îns\ de men]ionat o stare de fapt nedorit\: o separare, o lips\ de
comunicare între profesorii de Religie laici [i cei din rândul clerului. Ar fi
imperios necesar\ o conlucrare! În prezent, par s\ existe dou\ categorii dis-
tincte: laicii [i preo]ii. Lipsind comunicarea, profesorii laici sunt expu[i secula-
riz\rii mentalit\]ii lor „înghi]irii” de c\tre profesorii altor discipline, adeseori
atei. Când ar trebui s\ fie invers! Ca s\ fie cu adev\rat eficien]i, profesorii laici de
Religie au misiunea grea de a lupta cu „opozi]ia” din ei în[i[i, ca [i cu cea din
afar\ privind credin]a. Au de r\spuns la adev\rate provoc\ri (ostile sau numai
datorate necunoa[terii), au de învins reticen]e, refuzuri, devieri, influen]e, violent\ri
ale bunului sim] etc. Ei trebuie a[adar s\ fie bine preg\ti]i [i înarma]i cores-
punz\tor pentru orice confruntare în câmpul deschis al mentalit\]ii contempo-
rane, sub toate aspectele ei: spirituale, culturale, materiale, politice etc. De aici,
ideea unui foarte greu dar sublim apostolat laic!

Din gândurile c\tre tinerele profesoare de Religie, exprimate de Doamna
Lidia Popi]a Stoicescu, la consf\tuirea de la Dur\u, spicuim câteva; fiind
izvorâte din inima unei autentice intelectuale, care nu se sfie[te s\-[i m\rturi-
seasc\ credin]a în Dumnezeu – a[a cum a f\cut-o cu verticalitate [i în anii comu-
nismului, sper\m c\ vor aduce un spor de entuziasm [i de încredere tinerelor care
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[i-au închinat via]a acestei nobile misiuni, dar destul de grea: „A fi dasc\l este –
[i a fost întotdeauna – o misiune nobil\, implicând – prin asumare liber\ – atât
sublimul, cât [i dificult\]ile apostolatului. Orice disciplin\ cuprins\ în pro-
gramul educa]ional al [colii presupune d\ruire, pasiune, dorin]\ de a trezi
interesul tinerelor vl\stare pentru una sau alta din aceste discipline. Sunt îns\
câteva dintre ele care întrunesc – ar trebui s-o fac\! – toate op]iunile, întrucât
stau la temelia edificiului unei personalit\]i umane în devenire. Ne referim în
spe]\ la disciplinele de cultur\ general\, cum sunt: Limba [i literatura, Istoria,
Geografia, Psihologia, chiar [tiin]ele naturii, iar ca un summum al acestora,
credem, reprezentându-le în esen]a lor pe toate, ar putea fi considerat\ Educa]ia
religioas\, întrucât aceasta se adreseaz\ deopotriv\ inteligen]ei [i sim]irii, min]ii
[i sufletului. De aceea, cred c\ predarea Religiei în [coal\ presupune, în cea mai
concret\ expresie, un apostolat, în sensul de propov\duire a credin]ei drept-
m\ritoare, a Adev\rului Evangheliei lui Hristos.

Nu întâmpl\tor am ales drept poart\ de intrare în medita]ia la care a[ dori s\
îndemn pe tinerii profesori de Religie, sfatul con]inut de epistola Sfântului
Apostol Pavel c\tre tân\rul lui discipol [i ucenic Timotei, trimis, „în avangard\”,
s\ înceap\ singur a-L propov\dui pe Hristos cel înviat, prin p\r]ile Efesului,
a[teptând sosirea marelui s\u înv\]\tor. Aceast\ epistol\ cuprinde principalele
îndrum\ri f\r\ de care nimeni nu ar putea zidi duhovnice[te în sufletul nim\nui.

Or, profesorul de Religie are aceast\ misiune de a zidi în sufletele cele mai
disponibile s\ primeasc\ s\mân]a unor înv\]\turi morale, spirituale, de credin]\,
care sunt sufletele copiilor. Aparent, efortul nu este prea mare, s-ar spune, terenul
este curat, p\mântul „odihnit”, gata s\ primeasc\ [i s\ asigure germina]ia [i ro-
direa. Este adev\rat. Dar se cuvine s\ subliniem un dat care constituie particu-
laritatea esen]ial\, definitorie a subiec]ilor-copii, adolescen]i, tineri: mai mult
decât orice categorie uman\, sub raportul vârstei, copiii au nevoie de „modele”!
Discern\mântul fiind înc\ firav, [ov\itor, lipsa de experien]\ favorizând op]iuni
adeseori eronate, puterea de redresare, în cazul alunec\rii pe o pant\ gre[it\, este
aproape nul\.

Or, dac\ primul mediu de influen]\, în procesul de formare moral\ a carac-
terului, a convingerilor [i contactelor din sfera spiritualit\]ii, a religiosului, care
este familia, nu dispune de informa]ia necesar\, de practica în domeniu, de
contactele solid stabilite cu Biserica [i dac\ dimpotriv\ acest mediu familial este
poluat moral de factori nocivi oric\rei form\ri armonioase, a unui copil, cum
sunt: alcoolismul, dezbinarea p\rin]ilor, violen]a de limbaj ([i nu numai!) etc.,
dac\ într-o asemenea cas\ lipsesc icoana, candela [i rug\ciunea, datoria de a
prelua sufletul copilului (spre salvarea lui la timp de dezvoltare contorsionat\,
deformat\) îi revine [colii în general [i profesorului de Religie, în special.

Iat\ câteva m\rturii ale unor elevi, copii din clasele mai mici, dar [i liceeni,
care au format opinii elocvente privind ora de Religie. Aceste opinii cuceresc
prin sinceritate, adev\r [i firesc al gândirii [i sim]irii. Întreba]i – prin sondaj – ce
au înv\]at [i cum le-a folosit ora de Religie, au r\spuns cu franche]ea specific\
vârstei: „P\rin]ii mei nu au f\cut Religie [i nu m\ pot educa în spirit cre[tin,
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a[a cum î[i doresc. (Iat\, deci, un caz în care factorul defavorizant este unul
obiectiv, iar în întâmpinarea [i întru anihilarea lui vine dorin]a de a chema în
ajutor pe cei competen]i.) Astfel, ora de Religie umple acel gol din educa]ia [i
cultura mea, dar [i a p\rin]ilor mei”. Cum s\ în]elegem aceast\ ultim\ expri-
mare: „... dar [i a p\rin]ilor mei?” Pur [i simplu prin aceea c\, la rândul lor,
copiii î[i vor „educa” p\rin]ii din punct de vedere cre[tin, religios; cu alte cu-
vinte, îi vor aduce ei la biseric\!

{i îmi amintesc cazul concret al unor copii – doi fra]i, în clasele V-VI – care,
p\trun[i de cele înv\]ate la ora de Religie cu privire la importan]a Tainei
Cununiei pentru ca familia s\-L aib\ al\turi mereu pe Hristos [i [tiind c\ p\rin]ii
lor nu sunt cununa]i religios, i-au convins s-o fac\! Evident, certa]i [i respin[i la
enun]ul ideii, copiii „nu s-au l\sat” [i cu insisten]ele cuceritoare ale candorii, dar
[i ale perseveren]ei obstinate, copil\re[ti, au biruit reticen]a, iner]ia – fire[ti, într-un
fel – ale p\rin]ilor.

Episodul a fost impresionant. Lacrimile poc\in]ei [i cele ale bucuriei pro-
funde s-au amestecat, în potirul nun]ii, cu duio[ia [i cu dragostea, care au sudat
puternic familia respectiv\. Micii „apostoli” ai lui Hristos L-au invitat ei la
nunt\, la perpetua Nunt\ din Cana Galileii, ai c\rei miri erau chiar p\rin]ii lor! [i
nu e un caz izolat. Mul]i p\rin]i [i-au „ascultat” copiii [i „au luat calea Bisericii”.

Alte opinii dezv\luie st\ri [i concluzii tot atât de surprinz\toare: „Ora de
Religie înseamn\ cultur\ [i credin]\” (s\ remarc\m concizia [i exactitatea
evalu\rii).

„Ora de Religie m-a ajutat s\ iau unele decizii, m-a lini[tit când aveam
nevoie (...)”.

Despre „ce vrem s\ înv\]\m” la ora de Religie, copiii relateaz\ prompt [i
f\r\ ezitare: „Despre via]a de apoi, via]a de sfin]i.”, „Cum s\ ne ferim de
diavol...”, „Cum s\-i iert pe prietenii mei (dac\ îmi vor gre[i), cum s\ m\ rog
[i cum s\ fac fapte bune.”

Greu de presupus c\ un adult, chiar unul care este convins despre sine c\ î[i
cunoa[te credin]a în care a fost botezat [i c\ „nu are probleme”, ar putea r\spunde
atât de limpede [i nesofisticat privitor la principalele precepte [i jaloane de via]\
pe care le propune [i le ofer\ ca solu]ie existen]ial\ credin]a cre[tin\, Ortodoxia.

Copiii [tiu s\-[i defineasc\ efectul imediat pe care cele înv\]ate la ora de
Religie îl exercit\ asupra unei st\ri l\untrice, a unei tr\iri duhovnice[ti, a deve-
nirii lor din punct de vedere comportamental. O astfel de afirma]ie, de pild\,
impresioneaz\ profund pe oricine: „Înv\] despre Dumnezeu [i a[a, la ora a-
ceasta (ora de Religie) m\ cumin]esc”! A[adar, nu poate fi vorba de nici un
sentiment de respingere, de agasare ori plictiseal\. Dimpotriv\! Totul depinde
îns\ în mod fundamental de profesorul de Religie! Revenind la un citat men-
]ionat mai sus, care dezv\luie efectul mai mult benefic al orei de Religie asupra
unei eleve, cum rezult\ din fraza: „Ora de Religie (...) m-a lini[tit când aveam
nevoie (...)”, aceasta spune, în continuare: „Este special\ (ora de Religie, n.n.),
datorit\ profesoarei.” (!)

Înfiin]area, în cadrul Facult\]ilor de Teologie, a sec]iilor de Teologie-Litere,
care preg\tesc viitorii dasc\li pentru predarea Religiei în [coal\, este mai mult
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decât salutar\. Se impune îns\ o selec]ie, a[ spune, tot atât de riguroas\ ca aceea
privind pe viitorii preo]i. Dac\ la celelalte discipline poate fi în]eleas\ [i
acceptat\ – într-un fel – ideea de rutin\, de automatism prin repetare, cu amen-
damentul aducerii la zi a informa]iei, în cadrul pred\rii Religiei rutina este un
non-sens.

Tr\irea, sentimentul, sufletul nu se pot „rutina”. Cu atât mai impropriu este
a vorbi de rutin\ în leg\tur\ cu credin]a! Aici avem de-a face cu un permanent
urcu[, cu o scar\ infinit\, al c\rei cap\t de sus nu se vede pentru c\ se sprijin\ pe
o idee: ideea de mântuire. Un astfel de vector implic\ [i alte rigori, care în
limbajul ascetic se numesc „nevoin]e”, iar în cel laic î[i afl\ corespondentul în
sintagma foarte româneasc\ [i care a constituit de-a lungul veacurilor coloana
vertebral\ a comportamentului moral al ]\ranului român: buna-cuviin]\. Ad-
jectivul „cuviincios” se ata[a firesc unor substantive ca: purtare (cuviincioas\),
înf\]i[are (cuviincioas\), îmbr\c\minte (cuviincioas\), vorbire (cuviincioas\)
etc. Toate, laolalt\, împlineau portretul unui om cuviincios, defini]ie c\reia i se
adaug\ de la sine „[i cu fric\ de Dumnezeu”.

Am pomenit cuvântul „nevoin]e”, aparent impropriu pentru categoria social\
în discu]ie – dasc\lul, în general, profesorul de Religie, în spe]\ – gândindu-m\
totu[i c\ rigorile care i se impun acestuia vin uneori în conflict cu în]elegerea
modern\, contemporan\ a ideii de libertate, a individului. Iar aceast\ libertate
este pus\ în discu]ie sub varii aspecte: morale, de comportament, de limbaj, de
atitudine, în esen]\ – de concep]ie de via]\ [i de rela]ie cu semenii.

Cu toate – sau cu aproape toate – aceste aspecte un viitor îndrum\tor întru ale
credin]ei [i ale propov\duirii Evangheliei lui Hristos va veni în conflict dac\ nu
va în]elege c\ pentru el „libertatea” nu poate dep\[i limitele impuse de „buna-
cuviin]\” [i cu atât mai mult de „frica de Dumnezeu”.

Apoi, Doamna Lidia Popi]a Stoicescu a adresat un cuvânt tinerelor profe-
soare de Religie, spunând între altele: „M\ voi adresa acum, direct, cu toat\
dragostea [i c\ldura, tinerelor profesoare de Religie [i concret unei categorii
anume. Ai terminat Facultatea de Teologie-Litere, ]i-ai dat licen]a [i ai deja o
reparti]ie, s\ spunem, la clasele mici (I-IV). Mâine vei avea prima or\... Ai ajuns
la [coal\. Peste cinci minute intri în clas\. Î]i iei catalogul [i p\r\se[ti
cancelaria. Inima î]i bate, cu emo]ie. Intri în sala de clas\. Clasa I. Copii de 7
ani! Se ridic\ to]i în picioare, dar vacarmul dinainte se stinge greu. Te opre[ti în
fa]a primelor b\nci. Te sim]i privit\, analizat\ cu interes [i curiozitate. Oare,
numai atât? Ceva te stânjene[te, ceva din propria-]i ]inut\: tragi insistent de
fusta foarte scurt\, de[i [tii c\ e zadarnic! Atâta e! Î]i aduni decolteul prea
adânc, tot zadarnic! A[a e croit\ bluza! Te miri de privirile a]intite pe chipul t\u.
Deodat\ î]i aminte[ti ce mult ai întârziat la oglind\, s\-]i machiezi ochii – te-ai
hot\rât greu dac\ s\ aplici pe pleoape [i pe arcade fard verde, albastru sau mov?
Dar rujul?! Te-ai decis în cele din urm\ pentru „vi[in\ putred\”... P\rul, cu
„[uvi]e” vopsite în degradée – pân\ la blond platinat – l-ai ancorat în cre[tet cu
un inel colorat [i i-ai dat drumul pe spate, într-o „coad\ de cal” ve[nic în
pendulare.
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Închizi ochii – cu pleoapele îngreunate de rimelul gros aplicat pe gene – [i te
„reconstitui” pe tine ca într-o oglind\ interioar\. Reac]iile pot fi de dou\ feluri:
fie e[ti foarte încântat\ de „cum ar\]i”, c\ ai ce se exprim\, în limbaj modern,
prin sintagma preluat\ din limba englez\ – „a nice look”, fie te sim]i în total\
necon-cordan]\ cu postura în care te afli [i chiar penibil\... De preferat, ar fi a
doua variant\...

Oricum, trebuie s\ începi ora. {i trebuie s\ începi cu „Tat\l nostru...”! Te
întorci spre R\s\rit – e bine dac\ acesta e marcat de o icoan\ pe perete, dar din
p\cate nu întotdeauna se întâmpl\ a[a! – [i ceri copiilor s\ se roage cu tine. Ei o
fac dar ochii te urm\resc tot pe tine [i nu privesc la icoan\. Gânde[te-te, în acel
moment, c\ vei fi „model” pentru ei! [i c\ va trebui s\ le vorbe[ti un an de zile
([colar) despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre Jertfa Lui de pe Cruce,
s\-i înve]i rug\ciuni, s\ le cite[ti istorioare [i pilde morale, cu vie]i de sfin]i [i de
sfinte care [i-au închinat via]a Domnului, renun]ând la podoabe [i bog\]ii,
purtându-se cu „bun\-cuviin]\”, cu „fric\ de Dumnezeu” [i cu smerenie... [i
pune-]i mereu una [i aceea[i întrebare: „m\ vor crede, oare?” Vor crede c\ ceea
ce le spui sunt adev\rate [i nu pove[ti, nu basme? Vor putea s\ ia drept model în
via]\ pe Cuvioasa Parascheva sau Cuvioasa Teodora de la Sihla, despre care le
cite[ti [i le poveste[ti; [i nu pe tine, cea care e[ti vie, real\ [i... colorat\?!

La clasele mai mari, de liceu, lucrurile sunt mai complicate! Aici pentru fete
vei fi un „ideal” de aspect exterior, de îmbr\c\minte [i machiaj (dac\ nu cumva ele
te dep\[esc în a fi sexy!), iar pentru b\ie]i, afla]i la o vârst\ foarte critic\, un prilej
de „sminteal\”, de tulburare, de nelini[te. Poate chiar o provocare!? Recal-
citran]i, ironici, zeflemi[ti, provocând întreb\ri „de baraj”, î]i vor z\d\rnici orice
efort de a-]i desf\[ura ora în lini[te [i cu eficien]\. Te a[ezi la catedr\ [i continui
s\-]i completezi iluzoriu ]inuta cu ceea ce îi lipse[te, sim]indu-te expus\ privirilor
critice sau admirative dar, [i într-un caz [i în cel\lalt, stânjenitoare.

Exemplific\rile pot fi multiplicate, cu aplica]ii la alte cazuri concrete.
Un lucru se eviden]iaz\ cu pregnan]\: o astfel de „apari]ie” în fa]a celor care

a[teapt\ s\ vad\ [i s\ cunoasc\ un prototip exemplar de dasc\l cre[tin, credincios el
în primul rând, pentru a putea conduce spre credin]\ pe cei care înc\ nu sunt
familiariza]i cu no]iunile de baz\ ale înv\]\turii cre[tin-ortodoxe, cu Adev\rul
Evangheliei lui Hristos, cu preceptele moralei cre[tine este total neadecvat\! A[
spune chiar nociv\. A[adar, se cere s\ renun]i la ceea ce e[ti pe strad\, în grupul de
prieteni, chiar în familie, dac\ aceasta nu-]i mai poate dirija în nici un fel
comportamentul, principiile ei fiind „dep\[ite”, [i s\ devii „apostol” al credin]ei
noastre în care acest popor s-a n\scut, a tr\it [i a rezistat prin vreme [i vremuri.

La urma urmei, sunt atâtea solu]ii pentru o ]inut\ sobr\ [i totu[i tinereasc\,
actual\, de bun gust, care s\-]i pun\ în valoare frumuse]ea natural\, încât
renun]area nici m\car nu are valoarea unei jertfe, a unei „asceze”... Trebuie
doar s\ în]elegi [i s\ vrei s\ fii ceea ce trebuie într-o asemenea postur\.

E[ti tân\r\ [i e bine c\ e[ti. E[ti frumoas\, d\ slav\ lui Dumnezeu Care te-a
creat. Fii deci cea adev\rat\, f\r\ „adaosuri” artificiale. C\ci ele nu-L vor
corecta pe Creatorul t\u! Gânde[te-te la o floare – o smerit\ brându[\ de
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p\dure, liliachie, delicat\, fragil\, pl\pând\. Încearc\ s\-i „pictezi” petalele cu
acuarel\ în mai multe culori, la întâmplare sau dup\ o „viziune plastic\”
original\. Cum va ar\ta? Jalnic! [i se va ofili foarte repede. În cel mult o or\.
Respectând propor]iile [i adaptând situa]ia, crede-m\ c\ [i tu te vei ofili foarte
repede, chipul ]i se va br\zda, vei avea o fa]\ obosit\ cu un ten palid, stins, trist.
{i gânde[te-te c\ înc\ mai ai mul]i ani înainte în care s\ le vorbe[ti elevilor t\i
despre Dumnezeu, Care a f\cut pe om „dup\ chipul [i dup\ asem\narea Lui...”.
Semeni oare cu El, atunci când „colaborezi” atât de barbar s\-L „corectezi”?...

A[adar, iubit\ [i frumoas\ tân\r\ profesoar\ de Religie, iart\-m\ pentru
aceste sfaturi care poate vor stârni reac]ii contrare celor a[teptate, chiar te vor
sup\ra, dar recite[te îndemnul Sfântului Apostol Pavel c\tre ucenicul s\u
Timotei [i reflecteaz\ mai în adâncime la spusele sale: „Nimeni s\ nu dispre-
]uiasc\ tinere]ile tale, ci f\-te pild\ credincio[ilor (în cazul t\u, copiilor) cu
cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credin]a, cu cur\]ia. Ia
aminte la tine însu]i [i la înv\]\tur\; st\ruie în acestea, c\ci, f\când asta, [i pe
tine te vei mântui [i pe cei care te ascult\” (I Timotei 4,12;16).

Impactul asupra comunit\]ii a orei de Religie

Partea a doua a consf\tuirii a fost consacrat\ discu]iilor pe grupe, în care s-au
dezb\tut diferite aspecte legate de predarea Religiei în [coli, cu referiri la cazuri
concrete. Aceste dezbateri s-au constituit într-o fericit\ completare – de aceast\
dat\ mai mult practice – a datelor prezentate de referen]i.

Au fost prezentate, de asemenea, atitudinile directorilor, ale celorlalte cadre
didactice, în special dirigin]ii claselor la care se pred\ Religia, precum [i refuzul
de neexplicat al responsabililor din înv\]\mânt sau din cadrul comunit\]ilor – u-
neori num\rându-se în rândul acestora chiar [i preo]i – de a organiza diferite acti-
vit\]i extra[colare [i extracurriculare cu ocazia zilelor [colii, ale unor momente
aniversare sau a pomenirii eroilor. Paradoxal, unele din aceste aspecte negative
mai sunt întâlnite [i dup\ un deceniu [i ceva de predare a Religiei. Dac\ la înce-
put [i-au avut o anume explica]ie, dup\ 12 ani ele – acolo unde exist\ asemenea
aspecte negative – nu pot decât s\ arate reaua voin]\ a unor slujitori ai [colii ro-
mâne[ti, care nu au ce c\uta în înv\]\mântul preuniversitar.

S-au dezb\tut c=teva dintre problemele didactice cu care se confrunt\ profe-
sorul de Religie [i s-au eviden]iat unele din dificult\]ile ap\rute `n demersul
educativ al pred\rii Religiei.

Probleme didactice. Principala problem\ este lipsa manualelor.
S-au adus în discu]ie Caietele speciale de Religie ap\rute sub îndrumarea

profesorilor Muha, caiete care sunt foarte înc\rcate, cu informa]ii complexe, în
neconcordan]\ cu celelalte cuno[tin]e ale elevilor (interdisciplinaritatea).

Resurse umane. Unul dintre aspectele aduse în discu]ie a fost acela al lipsei
de tr\ire religioas\, al lipsei de voca]ie [i inflexibilitatea unor cadre didactice,
plafonarea lor [i iluzia atot[tiin]ei. Pentru o mai bun\ realizare a orei de Religie s-a
constatat nevoia preg\tirii de formatori, conceperea de cursuri de perfec]ionare
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pentru profesorii de Religie, necesitatea efectu\rii mai multor ore de practic\
pedagogic\ în cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i.

Exemplul propriu al profesorului de Religie conteaz\ foarte mult. De aceea,
este necesar\ ]inuta demn\ a profesorului de Religie [i preg\tirea temeinic\ a
fiec\rei ore în parte. Acestea trebuie s\ fie dublate de stimularea elevilor [i o mai
mare aten]ie acordat\ elevilor „problem\” (sau claselor „problem\”), care exist\
aproape în fiecare [coal\.

Metodologia. Nimic nu este perfect, totul este perfectibil. Principala pro-
blem\ în cadrul acestui punct este c\ noua program\ nu ]ine cont de nivelul de
preg\tire (dezvoltare) al elevilor. Pentru o mai mare eficien]\ în predarea Religie,
adaptarea orei la metodele noi de predare (de exemplu: studiul individual, stu-
diile de caz etc.) ar fi benefic\. La aceasta contribuie, în cea mai mare parte,
strânsa leg\tur\ dintre Biseric\ [i [coal\. În cadrul acestei leg\turi, orele de Re-
ligie cu caracter practic pot fi sus]inute în biseric\ (de exemplu: orele despre Sfânta
Liturghie, despre biseric\ [i obiecte de cult, biserica – loca[ de închinare etc.).

Profesorul de Religie trebuie s\ înso]easc\ elevii la serviciul religios.
Perspective. Aceste perspective depind în mare parte de atitudinea mana-

gerilor [colari [i ai responsabililor biserice[ti (m\surile care se vor lua în fa-
voarea sau defavoarea orei de Religie), de tip\rirea manualelor, de realizarea
unui material didactic adecvat.

S-a amintit de marginalizarea profesorilor de Religie, de lipsa de cooperare
dintre profesorii de Religie [i celelalte cadre didactice (un exemplu fiind cel al
realiz\rii orarului, atunci când orele de Religie nu sunt fixate dup\ normele psiho-
pedagogice, marea majoritate aflându-se spre sfâr[itul programului). Preotul sau
profesorul de Religie vine la [coal\ pentru a le împ\rt\[i elevilor din dragostea
lui. Realiz\rile ar fi mai mari dac\ acesta ar fi respectat. Dar nu trebuie uitat faptul
c\, în cele mai multe cazuri, respectul este câ[tigat (sau trebuie s\ fie câ[tigat)”.

S-a remarcat c\ predarea orei de Religie se face, în general, de c\tre oameni
cu mult\ dragoste [i râvn\ chiar cu jertfelnicie. Majoritatea profesorilor, preo]i [i
laici, care predau Religia se preocup\ permanent de buna [i permanenta lor
preg\tire, dar uneori se mai constat\ nedorite sc\deri sau lipsuri.

Pentru înl\turarea acestor neajunsuri, care se manifest\ într-o mic\ propor]ie,
propunem:

- Revizuirea programei;
- Alc\tuirea unei programe unitare, simple [i u[or utilizabil\;
- Realizarea de manuale de bun\ calitate;
- Predarea dup\ un plan unitar de lec]ii [i urmarea programei ([i sincronizare);
- Procurarea de materiale didactice;
- Folosirea ca materiale didactice [i a casetelor video [i audio;
- Publicarea de cânt\ri ortodoxe pentru elevi (Sf. Liturghii, chinonice)

con]inând [i explica]ii sumare ale Sf. Liturghii;
- Evitarea cânt\rilor neortodoxe;
- Înfiin]area de cabinete de Religie bine utilate;
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- Acolo unde exist\ tendin]a de a se face capele în [coli, motiva]ia trebuie s\
fie temeinic\; altfel o capel\, sfin]it\ [i având odoare poate deveni o posibilitate
de banalizare sau chiar de profanare a celor sfinte;

- Preo]ii-profesori de Religie – pentru buna lor preg\tire [i pentru a dobândi
toate drepturile s\ urmeze cursurile Departamentului de Perfec]ionare Profesio-
nal\, adic\ modulul de psihopedagogie;

- S\ se intervin\ cu toat\ energia pentru a se evita manipularea elevilor [i a
p\rin]ilor lor în ceea ce prive[te alegerea orei de Religie (înlocuirea orei de Re-
ligie cu o alt\ or\/disciplin\, a[a cum s-a practicat în multe cazuri, din aversiune
fa]\ de Religie sau pentru a împlini unele interese personale, cum ar fi comple-
tarea normei didactice a unor profesori care nu au nici cele mai elementare cu-
no[tin]e religioase);

- S\ se stimuleze interesul elevilor pentru ora de Religie (prin [coal\, prin pa-
rohie), printr-o predare interesant\, atractiv\ [i prin premieri, excursii, expozi]ii,
concursuri, coruri, încredin]area unor misiuni caritative;

- S\ se evite lipsa de la or\ a profesorului;
- Profesorul s\ fie întotdeauna competent, preg\tit pentru fiecare lec]ie, f\r\

improviza]ii;
- Profesorul s\ aib\ ]inut\, demnitate [i moralitate (!) [i în fa]a colegilor pro-

fesori [i în fa]a elevilor. Vestimenta]ia pentru preot este reverenda, iar pentru laici
(totdeauna) îmbr\c\mintea cu bun\-cuviin]\;

- St\pânirea gramaticii, evitarea dezacordurilor, care provoac\ ilaritate;
- Organizarea de activit\]i la [coal\ [i la Biseric\ prin care s\ se stimuleze o

gândire cre[tin\ ca [i realizarea problemelor în spirit cre[tin;
- Parohia trebuie s\ organizeze activit\]i la care s\ înve]e to]i profesorii pen-

tru a-i face s\ în]eleag\ [i s\ p\trund\ în atmosfera religioas\ [i totodat\ s\ creeze
o stare de bun\voin]\ chiar [i acolo unde exist\ ezitare sau refuz;

- Preotul s\ se implice la momentele festive ale [colii cât la diversele
evenimente fericite sau dramatice din via]a profesorilor [i elevilor ca [i a
familiilor lor;

- Preotul s\ fie invitat la cercurile pedagogice de Religie sau la consf\tuirile
metodice pe [coal\;

- În posturi elevii s\ fie adu[i la Spovedanie pe categorii de vârst\;
- Profesorul s\ frecventeze biserica parohial\, s\ fie în mijlocul elevilor;
- La ora de Religie s\ se fac\ inspec]ii neanun]ate;
- S\ fie înl\tura]i cei f\r\ preg\tirea necesar\ pred\rii orei de Religie;
- S\ se g\seasc\ o modalitate de colaborare permanent\ a profesorului de

Religie cu parohia sau preotul paroh;
- Invitarea preotului la fiecare clas\ o dat\ pe semestru;
- Preotul [i profesorul de Religie s\ aib\ o colaborare armonioas\ pentru

„zidirea vie]ii în Hristos!”
Au fost amintite c=teva rezultate ale pred\rii Religiei `n [coli:
- Prin predarea Religie în [coal\ s-a umplut vidul spiritual din con[tiin]a ele-

vilor, iar [colii i s-a imprimat moralitatea [i bun\-cuviin]a;
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- Se poate propov\dui credin]a [i înv\]\tura lui Hristos [i în mediul elevilor
nu numai în biseric\;

- Biserica se apropie de tineri prin ora de Religie, preotul [i credin]a p\trund
în spa]iul unde tinerii î[i desf\[oar\ activitatea o mare parte din zi;

- S-a deschis tineretului setea dup\ Hristos; se constat\ c\ num\rul este cres-
când al tinerilor care doresc s\ urmeze o [coal\ teologic\;

- Num\r crescând a tinerilor care se spovedesc, se împ\rt\[esc, doresc s\ par-
ticipe la Sfânta Liturghie, atunci când sunt în armat\ sau din cauza unor sc\p\ri
sufer\ pedeapsa priva]iunii de libertate;

- Extensiunea social\ a Bisericii în mijlocul tineretului;
- Pe termen apropiat sau dep\rtat tinerii educa]i religios devin cre[tinii auten-

tici de mâine, stâlp pentru Ortodoxie, frâna împotriva agresivit\]ii sectare; cre-
dincio[ii dinamici [i activi ce ac]ioneaz\ din convingere, iar nu din rutina tradi]iei;

- Copilul educat religios devine „apostolul” familiei sale, iar pentru Biseric\
devine adolescentul, p\rintele, so]ul, bunicul ortodox de mâine;

- Copilul educat religios r\mâne [i dup\ absolvirea [colii legat afectiv de
Biseric\ [i aplecat spre problemele sociale [i eclesiastice;

- Aduce concordan]\ dintre real [i senza]ional;
- Prin ora de Religie, Biserica face misiune [i în rândul cadrelor didactice;
- A introdus icoana în clas\ [i totodat\ ceea ce se ofer\ în clas\ copiilor la ora

de Religie [i anume: iconi]e, cruciuli]e, c\r]i de rug\ciune etc.; sunt introduse
prin copii [i în casele multor cre[tini nepractican]i;

- S-a creat o leg\tur\ strâns\ între [coal\ [i Biseric\. Not\m câteva aspecte:
prezen]a tinerilor în num\r cât mai mare la slujbele Bisericii [i implica]ia lor în
ac]iuni filantropice; Spovedania [i Împ\rt\[ania în posturi este realizat\ prin
[coal\, dar mul]i le practic\ [i benevol;

- Educarea p\rin]ilor de c\tre copii în tainele credin]ei;
- Organizarea de grupuri de elevi apropia]i Bisericii care contracareaz\

mi[c\rile ostile Bisericii [i societ\]ii cum este cazul la Pa[cani;
- Frecven]a mai mare în biseric\ a tinerilor comparativ cu adul]ii;
- Pelerinaje la m\n\stiri;
- Participarea la Ziua eroilor;
- Organizarea de cercuri [i activit\]i extra[colare: pictur\ [i sculptur\ reli-

gioas\, literatur\ religioas\;
- Organizarea de tabere tematice: de limbi str\ine (Pa[cani), de icoan\

(Pârcovaci), tradi]ii populare (Poiana Deleni);
- Activit\]i interdisciplinare pe teme religioase;
- Concursuri cu premii;
- Olimpiade de Religie;
- Spectacole de muzic\ religioas\;
- Particip\ri cu program religios la zilele [colii;
- Organizarea unor serb\ri religioase;
- Expozi]ii de icoane realizate de elevi sub îndrumarea profesorilor titulari;
- Implicarea cadrelor didactice împreun\ cu elevii în via]a Bisericii;
- Organizarea [i participarea la cercurile pedagogice.
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Referindu-se la aspectele negative s-a ar\tat c\ acestea ar fi:
- Familia nu întotdeauna a în]eles importan]a orei de Religie; unele familii

chiar opunându-se, spunând c\ ofer\ un stil de via]\ dep\[it de istorie [i de civi-
liza]ie [i plin de interdic]ii;

- Cadre didactice (de alte confesiuni care denigreaz\ Ortodoxia) se arat\
ostile orei de Religie, fiind de fapt pornite împotriva preotului;

- Ora de Religie, plasat\ necorespunz\tor în orarul s\pt\mânal, prea dimi-
nea]a sau la sfâr[itul celorlalte ore când receptivitatea [i aten]ia elevului înregis-
treaz\ o audien]\ sc\zut\;

- Lipsa manualelor [colare [i obsesia unor profesori de Religie, dar [i com-
plexul unor profesori de Religie c\ educa]ia religioas\ este o disciplin\ tolerant\;

- Lipsa unei biblioteci religioase, separat\ de cea a parohiei;
- Neconcordan]a între program\ [i manualele [colare;
- Lipsa materialelor didactice; tablouri sau plan[e cu scene din via]a Mân-

tuitorului (ex.: Întâlnirile Mântuitorului cu copiii, Mântuitorul în casa p\rin-
teasc\, Mântuitorul predicând în templu; scene din Vechiul Testament: Noe [i
potopul, Exodul, trecerea prin Marea Ro[ie etc.);

- Unii directori blocheaz\ înv\]\mântul religios pentru c\ nu scot la titu-
larizare catedrele de Religie pentru a fi ocupate de profesori califica]i, adesea le
ofer\ spre completare profesorilor de la alte discipline;

- Schimbarea zilei în care se ]in cercurile pedagogice. S\ nu mai fie ziua de
sâmb\t\ când preotul are activitate în parohie;

- A nu se nota elevii la Religie cu note de 2 [i 3, profesorul de Religie trebuie
s\ fie chipul Blândului P\stor.

Perspective:
- La [coala de duminic\ s\ participe tinerii de toate vârstele [i nu numai, s\

abordeze subiecte de actualitate, s\ se urm\reasc\ o mai mare deschidere a
preotului spre tineret;

- Periodic ora de Religie în clas\ s\ se desf\[oare împreun\ cu elevii [i
p\rin]ii;

- Înfiin]area în [coal\ a cabinetelor de Religie sau zidirea în curtea [colii a
unei troi]e;

- Înfiin]area în [coal\ a unei biblioteci cu c\r]i religioase;
- Organizarea unor discu]ii între tineri [i preo]i duhovnice[ti la [coal\, la

biseric\, la casa de cultur\ sau la c\minul cultural;
- Sus]inerea cercurilor de Religie [i în mediul rural;
- Sesizarea la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii precum [i la Inspectoratul

{colar al Jude]ului a atitudinii manifestate din partea directorilor ostili fa]\ de ora
de educa]ie religioas\;

- Tip\rirea la Editura TRINITAS a materialelor didactice care s\ fie achi-
zi]ionate din fonduri proprii de fiecare parohie.

Disfunc]ii:
- Slaba leg\tur\ dintre [coal\ [i Biseric\;
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- Orele de Religie predate de persoane f\r\ preg\tire teologic\;
- Profesori de Religie cu ]inut\ moral\ neadecvat\ (A[a cum au fost cazurile

de la Pa[cani: Ciomaga Mihaela, Isachie Mihaela, Pintilie Simona);
- Marginalizarea orei de Religie în orar [i în procesul de înv\]\mânt;
- Unii preo]i se arat\ înc\ indiferen]i la ceea ce se întâmpl\ în [coal\;
- Ostilitatea unor profesori [i a unor p\rin]i fa]\ de Religie;
- Lipsa manualelor [i a materialului didactic;
- Manualele actuale nu sunt conforme cu noua program\ [colar\;
- Programa [colar\ prea înc\rcat\ la unele clase;
- Lipsa responsabilit\]ii în predare din partea unor profesori de Religie [i

neurmarea programului metodologic;
- Slaba participare a profesorilor [i preo]ilor la cercurile pedagogice;
- Lipsa interesului profesorilor pentru formarea permanent\;
- Lipsa inform\rii profesorilor asupra activit\]ilor metodice: cercuri pedago-

gice, consf\tuiri;
- Lipsa sau necunoa[terea materialului bibliografic specific Religiei.

Remedii:
- Implicarea preo]ilor parohi în activitatea didactic\;
- Informarea profesorilor asupra metodologiei pred\rii;
- Discu]ii cu p\rin]ii ostili orei de Religie;
- Punerea în eviden]\ a eficien]ei [i efectelor orei de Religie;
- Religia s\ se predea [i la gr\dini]\;
- Col]uri de rug\ciuni în fiecare clas\;
- Implicarea intelectualilor în problemele Bisericii;
- Realizarea în comun cu profesorii a ziarelor [i revistelor [colare.

Factorii care defavorizeaz\ predarea Religiei
Lega]i de personalul didactic:
- Lipsa de voca]ie [i calit\]i pedagogice a cadrului didactic care pred\ Religia,

fie preot sau laic;
- Ruperea leg\turii dintre cadrul didactic titular care pred\ Religia cu biserica

[i preotul paroh;
- Instabilitatea profesorilor pe catedra de Religie sau intrarea Religiei ca ore

în completarea altor catedre;
- Predarea orelor de Religie de la înv\]\mântul primar de c\tre înv\]\tori

chiar dac\ nu au atestat sau restrângerea activit\]ilor altor cadre didactice sau
personal nedidactic;

- Navetismul preo]ilor sau al profesorilor de Religie;
- Indiferen]a preotului fa]\ de persoanele care predau Religia în [colile din

parohie;
- Marginalizarea profesorilor de Religie de c\tre celelalte cadre didactice;
- Profesori, directori [i chiar inspectori apar]in\tori unor secte care fac pro-

zelitism prin [coal\;
- La nivel de Inspectorat {colar Jude]ean nu se mai consult\ protopopiatul în

leg\tur\ cu numirile profesorilor de Religie suplinitori sau nu se mai solicit\
binecuvântarea Chiriarhului pentru titularizare;
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- Implicarea preotului în discu]ii [i atitudini partizane în cadrul corpului
didactic;

- Neseriozitatea unor preo]i în predarea Religiei.
Lega]i de elevi:
- Provenien]a din familii dezorganizate sau ortodoc[i cu numele;
- Existen]a în familia elevului a unuia sau mai multor membri apar]in\tori

sectelor;
- Provenien]a din familii de sectan]i;
- Dezinteresul familiei fa]\ de educa]ie, în general, [i fa]\ de cea religioas\, în

special;
- Abandonul [colar [i analfabetismul, datorate ignoran]ei sau lipsurilor

materiale;
- Existen]a înv\]\mântului în clase simultane.
Legate de mijloacele materiale:
- Prozelitismul sectant cu mijloace materiale distribuite gratuit prin [coli cu

mijlocirea conducerilor [colilor (caiete, rechizite în general, Biblii etc.);
- Lipsa manualelor [colare;
- Absen]a materialului didactic suplimentar (chiar existent în biseric\, muzeu

sau arhiv\);
- Inexisten]a în unele localit\]i a unor localuri de [coal\ adecvate (ex.: bise-

rica transformat\ în sal\ de clas\).

„Avem nevoie de înv\]\mânt religios care s\ fie misionar 
[i de calitate”

Punctul culminant al Consf\tuirii preo]ilor [i profesorilor de Religie de la
Dur\u l-a constituit interven]ia Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel – în cali-
tate de Pre[edinte al Comisiei Na]ionale pentru predarea Religiei în înv\]\-
mântul preuniversitar.

Înalt Prea Sfin]ia Sa a prezentat preocup\rile Sf. Sinod pentru ca procesul de
predare a Religiei în [coli s\ cunoasc\ o permanent\ îmbun\t\]ire. Faptul c\ –
dup\ 12 ani de la reintroducerea orei de Religie în [coli – se mai înregistreaz\
destule deficien]e majore trebuie s\ determine pe to]i responsabilii din [coli, pe
preo]i [i pe profesorii de Religie a c\uta cauzele acestora pentru eliminarea lor
cât mai urgent\.

În privin]a lipsei materialului didactic [i a manualelor trebuie subliniat faptul
c\ Programele [colare nu trebuie schimbate nici prea des; „o pripit\ înlocuire a
lor poate avea - cred - consecin]e nedorite. Schimbarea care s-a f\cut a fost
determinat\ de faptul c\ predarea Religiei a înregistrat anumite progrese, fapt
care a f\cut ca vechile programe s\ fie dep\[ite” – a spus I.P.S. Sa.

„Materialul didactic ar putea s\ fie editat de Tipografia Institutului Cultural-
Misionar TRINITAS. Sugestiile pe care le-a]i prezentat sunt demne de luat în
seam\, de aceea vor trebui identificate posibilit\]ile de imprimare.

Manualele pentru clasele I-VIII au fost înaintate la M.E.C. spre avizare, cu
excep]ia celor de la clasele a II-a [i a VIII-a, care pân\ la toamn\ se vor finaliza.
Manualele pentru clasele IX-XII sunt deja avizate de M.E.C. [i sunt în curs de
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tip\rire la Editura „Dacia” din Cluj-Napoca; ele vor suplini caren]a care se
resimte acut în predarea Religiei” – a mai ad\ugat Înalt Prea Sfin]ia Sa.

Pentru a fi cunoscute tuturor profesorilor de Religie sublinierile Înalt Prea
Sfin]itului Mitropolit Daniel voi prezenta câteva dintre ele; cele spuse de Înalt
Prea Sfin]ia Sa la consf\tuirea de la Dur\u constituie nu doar simple concluzii ale
celor prezentate de referen]i cât un adev\rat program-cadru, conform c\ruia s\
se desf\[oare întreaga activitate de preg\tire a profesorilor de Religie fie sus]i-
nut\ de Facultatea de Teologie, de Colegiul Universitar de institutori din cadrul
Facult\]ii de Psihologie [i [tiin]e ale Educa]iei, precum [i de Seminariile teolo-
gice [i [colile normale.

„Din referatele sus]inute în cadrul acestor consf\tuiri pe protopopiate s-a
constatat o sc\dere a entuziasmului în predarea Religiei, care nu poate fi justifi-
cat\ numai de lipsa manualelor [i a materialului didactic. Mi-a atras aten]ia subli-
nierea c\ noua program\ are unele deficien]e. Dar trebuie spus c\ revizuirea
programei nu se poate face prea des. Asta ar însemna sl\birea procesului de înv\-
]\mânt, spre deruta [i dezorientarea profesorilor, dar [i a elevilor.

Revenind asupra manualelor, trebuie s\ fac o trist\ constatare: cele întocmite
dup\ vechea program\, dar [i dup\ cea nou\ – care au fost prezentate la Centrul
eparhial - pentru clasele I-VII (cel de la clasa a VIII-a înc\ n-a fost alc\tuit)
prezint\ o mare deficien]\. Aceasta const\ în împrumutarea limbajului [i stilului
scolastic în care sunt alc\tuite manualele de seminar. Adic\ lipsesc textele litur-
gice care s\ oglindeasc\ spusele Sfântului Evanghelist Ioan: Credin]a este tr\ire!
Or, tocmai acest suflu lipse[te manualelor pe care am avut posibilitatea s\ le
revizuiesc; sunt seci [i transmit o anume r\ceal\.

Este mai mult decât necesar s\ con[tientiz\m faptul c\ ora de Religie din
înv\]\mântul preuniversitar este cea mai mare investi]ie a Bisericii de la revo-
lu]ie încoace. Din p\cate, nu s-a acordat aten]ia cuvenit\ importan]ei pe care o
are ora de Religie în misiunea Bisericii ast\zi! Nu a fost fructificat\ pe deplin
acea mare parte a educa]iei cre[tine, legat\ de emo]ia unei nop]i de Înviere, de
hramul bisericii sau de s\rb\torirea unui praznic împ\r\tesc. F\r\ a exagera
putem vorbi chiar de o Liturghie a educa]iei, întrucât prin ora de Religie se pre-
g\tesc cet\]eni ai Împ\r\]iei cerurilor. De aceea, trebuie s\ i se acorde o aten]ie ca
[i Sf. Liturghii; prin ora de Religie copiii sunt înv\]a]i s\-L iubeasc\ pe Dumnezeu.
Din aceste motive, misiunea printre copii nu poate fi tratat\ cu iresponsabilitate.
Prin ora de Religie nu este ap\rat\ numai credin]a ortodox\, ci [i demnitatea ro-
mâneasc\. Copiii trebuie con[tientiza]i c\ apar]in unui popor care s-a ridicat
numai prin jertf\. Dar în aceast\ privin]\ trebuie s\ se afirme o real\ [i eficient\
colaborare dintre Biseric\ [i [coal\. În acest sens, se impune în]elegerea faptului
c\ nu trebuie s\ se transfere responsabilitatea, în mod exclusiv, pe profesorul de
Religie. Dimpotriv\, el trebuie ajutat de preotul locului. De aceea, profesorul de
Religie nu trebuie s\ fie v\zut de c\tre preot ca fiind un concurent, ci un cola-
borator [i un misionar laic. Profesorul trebuie s\ respecte pe preotul parohiei
respective, dar [i preotul se cuvine s\ aib\ grij\ a-l invita pe profesorul de Religie
la hramul bisericii, la cercurile pastorale (unde o treime dintre participan]i ar
trebui s\ fie profesorii de Religie), la diferite evenimente religioase [i biserice[ti.
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În aceast\ privin]\ ]in s\ subliniez c\ teologii care nu-[i vor face cum se
cuvine orele de Religie nu vor fi hirotoni]i. De asemenea, [i preo]ii care nu-[i vor
îndeplini aceast\ îndatorire pastoral\ de a preda Religia, acolo unde nu sunt pro-
fesori califica]i, î[i vor pierde dreptul de a sluji ca preo]i. Pentru a sus]ine aceast\
prioritate misionar\ în „Candela Moldovei” o dat\ la dou\ luni, se vor publica
materiale privind predarea orei de Religie. De redactarea acestor materiale va
r\spunde P.C. P\rinte Consilier cu înv\]\mântul Pr. Dr. M. Vizitiu, ajutat de P.C.
p\rin]i inspectori [i unii preo]i profesori de Religie. Rubrica în care vor ap\rea
aceste materiale va putea, eventual, s\ fie intitulat\ „Candela din suflet”, „Candela
credin]ei” ori „Ora de Religie”...; scopul m\rturisit al acestei rubrici este – cum
am spus – acela de a forma o vie [i dinamic\, dar totodat\ [i responsabil\, con-
[tiin]\ misionar\: Ora de Religie este la fel de important\ pentru mântuire ca [i
Sf. Liturghie.

O alt\ problem\ important\, legat\ de aspectul concret al orei de Religie, este
cea cu privire la rolul taberelor [colare în formarea con[tiin]ei cre[tine, mai ales
atunci când sunt dublate de pelerinaje, de excursii sau concursuri [colare
tematice. Programul unor astfel de tabere [colare ar trebui din aceast\ cauz\ s\
cuprind\ rug\ciunea, tematici culturale [i istorice, sport dar [i ore de îndeletniciri
practice în care elevii s\ înve]e s\ fac\ anumite lucruri cum ar fi cus\turi, lem-
n\rie, confec]ionarea unor obiecte gospod\re[ti, art\ culinar\, comportamentul în
societate [i altele. Cred c\ spiritualitatea, cultura [i sportul sunt trei dimensiuni
principale de care s\ se ]in\ cont în organizarea taberelor [colare, combinate cu
pelerinaje. De pild\, Centrul Pastoral-Cultural de aici de la Dur\u ofer\ un cadru
deosebit de potrivit pentru aceste tabere [colare, combinate cu diferite activit\]i
extra[colare. Din aceste motive o urgen]\ care se impune în aceast\ privin]\ este
aceea legat\ de formarea animatorilor pentru taberele de Religie pe tematicile
amintite, dar [i pentru pictur\, literatur\ religioas\ etc. Ar putea fi folosi]i ca
animatori de desen elevii de la Seminariile teologice, adic\ cei de la profilul de
restaurare, ale c\ror rezultate de excep]ie au fost [i sunt publicate în „Candela
Moldovei”.

Pentru a stimula pe profesorii de seminar [i de Religie, care s-au implicat în
dinamizarea procesului de înv\]\mânt sau în organizarea unor activit\]i extra-
[colare [i au ob]inut rezultate deosebite, vom acorda distinc]ii de vrednicie, în
cadrul consf\tuirilor cu profesorii de Religie, la nivel jude]ean. Aceste consf\-
tuiri la care s\ participe preo]ii [i laicii în cadrul c\rora se vor acorda distinc]ii de
c\tre un delegat din partea Sf. Mitropolii va trebui s\ aib\ loc m\car o dat\ la doi
ani. De asemenea, aceste distinc]ii se vor acorda inspectorului general al ISJ,
inspectorului de specialitate – Religie, ca [i altor personalit\]i care au sprijinit
predarea Religiei în înv\]\mântul preuniversitar. Aceste distinc]ii se vor acorda
pentru profesionalism, dar [i pentru însufle]irea ar\tat\ în sus]inerea activit\]ii
misionare a Bisericii.

Un aspect aparte în privin]a form\rii unui personal didactic responsabil, dar
[i a unor slujitori ai Altarului str\bun care s\ în]eleag\ urgen]ele misionare ale
Bisericii în zilele noastre îl constituie grija de a recomanda candida]i pentru
seminarii [i facult\]ile de teologie. Dorin]a mea fierbinte este ca cei c\rora le da]i
recomand\ri s\ corespund\ misiunii pentru care îi recomanda]i, întrucât ne
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confrunt\m la Centrul eparhial [i la Facultatea de Teologie cu situa]ii uneori
nepl\cute. De aceea, am propus [i în consf\tuirile cu P.P.C.C. protopopi ca to]i
cei care dau în mod iresponsabil recomand\ri unor tineri necorespunz\tori s\ fie
sanc]iona]i. Totodat\, unor asemenea preo]i s\ li se suspende posibilitatea de a se
transfera sau de a promova la o categorie superioar\ de salarizare. Asta nu în-
seamn\ c\ ne opunem permanentei perfec]ion\ri [i salariz\rii corespunz\toare
gradului de preg\tire (profesional sau didactic). Dimpotriv\, dorim ca cei res-
ponsabili [i iubitori de Hristos s\ se bucure de cinstirea pe care o merit\ [i din
partea lui Dumnezeu [i din partea oamenilor, adic\ de o îndoit\ cinstire, cum spune
Sf. Ap. Pavel.

Ora de Religie nu este legat\ numai de misiunea Bisericii. Ea este legat\ de
cultivarea culturii noastre române[ti. Este [tiut c\ primele documente de cultur\
în limba român\ sunt pomelnicile ctitorilor din bisericile voievodale, din care s-au
dezvoltat cronicile [i letopise]ele de mai târziu. Cazul letopise]ului de la M\-
n\stirea Bistri]a este arhicunoscut. Aceste pomelnice au rezultat dintr-o con-
[tiin]\ religioas\, dar [i na]ional\ în acela[i timp. Pentru a în]elege acest lucru nu
este nevoie decât s\ amintim c\ binecredinciosul voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt numea Moldova `n secolul al XV-lea cealalt\ Valahie, adic\ cealalt\ }ar\
Rom=neasc\. A[adar, `naintea {colii Ardelene voievozii, cronicarii, mitropoli]ii
[i monahii au cultivat con[tiin]a unit\]ii na]ionale.

Chiar cuvântul î[i trage numele de la latinescul conventum, care desem-
neaz\ venirea [i tr\irea împreun\, adic\ via]a de ob[te. De aceea, din rândul
monahilor – cum spunea [i N. Iorga – s-au ridicat primii oameni de cultur\ ai
acestui neam, cultivând comuniunea, unirea [i unitatea na]ional\. Iat\ de ce cul-
tura na]ional\ (dar [i con[tiin]a na]ional\), care are la origine con[tiin]a noastr\
cre[tin\, este o chemare de a ne aduna împreun\; de fapt acesta [i este scopul unei
adev\rate culturii, acela de a aduna valori. Aceast\ lucrare nu poate fi în]eleas\ în
afara func]iei sacramentale a religiei de a uni pe om cu Dumnezeu [i `ntreolalt\.
Pentru faptul c\ aceast\ func]ie sacramental\ a cuvântului [i a culturii, cl\dit\ pe
cuvânt, adic\ pe cuvântul lui Dumnezeu [i pe cuvântul rug\ciunii, este exprimat\
numai în limba român\, `n `ns\[i no]iunea de Cuv=nt, datoria noastr\ de a preda
Religia este f\r\ îndoial\ mai mult decât un misionarism cre[tin; este o slujire a
demnit\]ii [i identit\]ii noastre na]ionale, `n care credin]a cre[tin\ este com-
ponent\ esen]ial\.

Aceste aspecte legate de ora de Religie, prin care se cultiv\ un s\n\tos sen-
timent de demnitate româneasc\, ne fac s\ nu putem ocoli [i un alt fapt: interdis-
ciplinaritatea orei de Religie. În spa]iul acestei interdisciplinarit\]i profesorul
de istorie g\se[te nimerit s\ vorbeasc\ despre domnitorii [i voievozii cre[tini, cel
de geografie s\ arate c\ unele nume de localit\]i au nume de sfin]i: Sf. Gheorghe,
Sinmartin, S=ntandrei, Sânicoar\; chiar [i str\zile au nume de sfin]i: Sf. Apostoli,
Sf. Laz\r, Sf. Ecaterina etc. De asemenea, profesorul de literatur\ poate vorbi de
literatura religioas\, iar cel de desen poate s\ dedice capitole întregi picturii religi-
oase, în general, [i icoanei cre[tine, în special. {i nu în ultimul rând, este de su-
bliniat posibilitatea limbilor str\ine de a prezenta cum au fost tradu[i sau prelua]i
cunoscu]i termeni religio[i de mare interes pentru noi sau felul în care anumi]i
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termeni ortodoc[i grece[ti au fost tradu[i de-a lungul secolelor [i cum s-au impus
în contextul unor culturi na]ionale din Europa, Asia [i America. De pild\, cum a
fost în]eleas\ biruin]a ca smerenie, ca o jertf\. Sfin]ii sunt numi]i purt\tori de
biruin]\, dar Biruitorul este Hristos. De aici, în]elesul cre[tin al biruin]ei a c\p\tat
multe în]elesuri spirituale, culturale dar [i economice [i politice, pe care în
contextul interdisciplinarit\]ii de care vorbeam nu le putem ignora. S\ nu uit\m c\
biruin]a în cre[tinism este legat\ de jertf\ [i de martir; sfin]ii biruitori sunt numai
cei ce au tr\it iubirea ca jertf\. Ace[tia sunt biruitori prin jertfa vie]ii lor. Or, cine ar
putea s\ înve]e pe copii ce este jertfa decât exemplul acesta al sfin]ilor biruitori?

Legat de acest aspect trebuie s\ spun c\ a preda Religia în [coli de multe ori
pentru preot este o jertf\. ~n plus, iat\ de ce tocmai m\rturia acestei jertfe este
motivul pentru care preo]ii trebuie s\-[i fac\ mai sim]it\ prezen]a lor în [coli [i s\
organizeze programe [colare, cu un scop misionar bine precizat, cu profesorul de
Religie. Acest lucru este necesar la nivel de înv\]\mânt primar [i gimnazial, dar
[i în cel pre[colar, adic\ în gr\dini]e. Pentru copiii mici no]iunile religioase se
con-cretizeaz\ în atitudini [i comportamente cre[tine, care au darul - cum spun
marii pedagogi – s\ armonizeze persoana uman\.

Pentru a da coeren]\ unor asemenea programe [colare se impune:
- Publicarea tuturor hot\rârilor Sf. Sinod [i ale Centrului eparhial cu privire

la Religie, în apari]iile editoriale ale Institutului Misionar-Cultural TRINITAS,
dar [i în alte apari]ii [i publica]ii de specialitate;

- Protopopiatele s\ comunice Centrului eparhial – la sectorul înv\]\mânt –
implicarea profesorilor de Religie [i a elevilor în activit\]ile cultural-misionare,
filantropice organizate de parohii (cum ar fi vizitarea bolnavilor, ajutorarea s\ra-
cilor, b\trânilor, orfanilor, îngrijirea celor afla]i în suferin]\ [i singur\tate),
num\rul [i felul activit\]ilor organizate la nivel de protopopiat în sprijinul înv\]\-
mântului religios;

- Rapoartele anuale de activitate ale preo]ilor – pe lâng\ diagramele semes-
triale – s\ cuprind\ activit\]ile [colare [i extra[colare în care s-au implicat preo]ii
[i profesorii de Religie.

Vreau s\ precizez c\ nu-i suficient\ numai aducerea la biseric\ a copiilor care
înva]\ Religie, ci e necesar s\ fie implica]i în diferite activit\]i culturale (concur-
suri corale, concursuri literare, concursuri de pictur\ [i desene etc.) [i partici-
parea la tabere [colare tematice. Este bine ca aceste tabere s\ fie organizate pe
cercuri pastorale [i pedagogice pentru a se evita diferitele dificult\]i care pot ap\-
rea, dar [i pentru a înt\ri leg\tura dintre [coal\ [i Biseric\. Astfel, se va în]elege
c\ elevii trebuie s\ se preg\teasc\ pentru via]\ [i nu pentru o simpl\ not\, care de
multe ori poate fi influen]at\ de subiectivitatea profesorului de Religie. Se va
avea grij\ ca asemenea activit\]i extra[colare s\ fie notate în evaluarea profe-
sorului de Religie, pentru a fi stimula]i cei merituo[i [i pentru a se asigura o
permanent\ preg\tire [i perfec]ionare a tuturor profesorilor de Religie. De aceea,
aceste activit\]i ca [i preg\tirea teoretic\ s\ fie mai atent urm\rite [i evaluate. De
pild\, pentru seminariile teologice nu vor mai fi selecta]i profesorii decât dintre
cei care sunt înscri[i la studii aprofundate sau la doctorat. Acest lucru se va avea
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în vedere [i în selectarea metodi[tilor [i a celor c\rora li se încredin]eaz\ diferite
responsabilit\]i metodice. Altfel, nu se va realiza dezideratul major al înv\]\-
mântului religios: Promovarea unei teologii care leag\ Evanghelia de cerin]ele
pastorale actuale, adic\ a unei teologii care s\ r\spund\ problemelor pe care le
presupune contextul pastoral din zilele noastre.

Rolul profesorului de Religie laic, a[a cum spunea [i Doamna Lidia Popi]a
Stoicescu, este deosebit de mare. De aceea, preocuparea noastr\ trebuie s\ acorde
prioritate statutului spiritual al acestuia. De aceea, problema limbajului, adic\
felul cum prezent\m valorile religioase, este foarte important\; are un rol hot\-
râtor pentru devenirea elevului. Pe scurt, profesorul de Religie trebuie s\ folo-
seasc\ un limbaj existen]ial. Felul s\u de a se îmbr\ca poate constitui un astfel de
limbaj, pentru c\ el este luat de copii ca model. Nu spun c\ trebuie s\ se ajung\ la
o „monahizare” a îmbr\c\mintei, dar nu cred c\ a renun]a la un comportament [i
la un anumit fel de a se îmbr\ca, numit îndeob[te monden, nu este necesar\. Se
cere [i în aceast\ privin]\ un comportament [i un fel de a te îmbr\ca numite
decente, fire[ti. Ele sunt un element concret, care îi ajut\ pe copii s\ parcurg\
mental drumul de la concret la abstract, de la exemple la defini]ii. Ca de exemplu
defini]ia p\catului: P\catul este lipsa comuniunii adev\rate!

Dar s\ detaliem pu]in acest exemplu. Cui a pl\tit Hristos prin jertfa Sa? Lui
Dumnezeu? A r\spunde astfel înseamn\ s\ comi]i o grav\ eroare atâta timp cât
Dumnezeu nu a voit s\ i se ofere nici sângele lui Isaac. Atunci cui a pl\tit?
Diavolului? Este o mare blasfemie! Dumnezeu nu poate fi condi]ionat de o
f\ptur\. Oare diavolul nu a fost înger luminos, creat de Dumnezeu? Iat\ de ce
trebuie luat sensul duhovnicesc al jertfei [i nu cel literal. Oare nu prin jertf\ se
arat\ Hristos [i sfin]ii biruitori? Hristos [i sfin]ii S\i au voit s\ biruiasc\ p\catul
care s\l\[luie[te în interiorul fiin]ei umane, care nu este o lupt\ declarat\ omului
[i trupului s\u. Dimpotriv\. A[a cum ne încredin]eaz\ [i Sfântul Ioan Evan-
ghelistul care nu folose[te expresia „Biserica – Trupul lui Hristos”, ci prefer\ pe
cel al imaginii vi]ei-de-vie. De aici, înv\]\m c\ Religia nu trebuie închis\ în
formele rigide. Mai ales în înv\]\mântul religios.

Limbajul pe care-l folosesc ast\zi oamenii sufer\ mari muta]ii. Din p\cate [i
foarte rapide. Acest fapt face ca realizarea unei eficiente comunic\ri cu tinerii s\
întâmpine inerente greut\]i. A[adar, ce lu\m [i ce l\s\m din aceste muta]ii care
[tirbesc limbajul? Biserica lui Hristos s-a condus dup\ un anume instinct du-
hovnicesc, a[a cum îl g\sim zugr\vit în Pateric sau în Filocalie. Biserica Orto-
dox\ a mo[tenit acest instinct al sfin]eniei în duhul adev\rului patristic. Iar acest
instinct duhovnicesc i-a dezvoltat o anume intui]ie. Adeseori observ\m c\ tinerii,
adic\ elevii, în]eleg mai pu]in decât cei maturi, îns\ simt mai mult decât ei. Iar
dac\ ora de Religie ignor\ acest adev\r, comunicarea no]iunilor religioase are
mult de suferit. Ceea ce unii nu în]eleg în biseric\, iat\ c\ au [ansa de a în]elege
la ora de Religie; de aceea, nu putem s\ nu vorbim de apostolatul laic, care face
parte din Biseric\. Prin primirea Sf. Botez [i a Sf. Mir to]i membrii Bisericii fac
parte din corpul mistic al Marelui Arhiereu, Care este Hristos. Adic\ sunt p\rta[i
la preo]ia Sa universal\; to]i cei care au primit pe Hristos au fost îmbr\ca]i în



160 TEOLOGIE {I VIA}|

haina Sa arhiereasc\. De aici izvor\[te deci preo]ia baptismal\. Aceast\ preo]ie
arat\ c\ to]i trebuie s\ laude pe Dumnezeu.

Preo]ia pastoral\ sau sacramental\ este desigur cu totul altceva. Scopul
acesteia este acela de a sfin]i pe cei credincio[i. Preo]ia sacramental\ confer\ o
paternitate spiritual\. Paternitatea spiritual\ nu depinde de vârsta biologic\, ci de
harul primit prin Sf. Tain\ a Hirotoniei. Tot prin jertfa Mântuitorului în]elegem
sensul paternit\]ii spirituale a Sf. Taine a Hirotoniei: Rug\ciunea din gr\dina
Ghetsimani a lui Iisus este un raport – adic\ o dare de seam\ – f\cut de Fiul lui
Dumnezeu în fa]a P\rintelui ceresc, cu privire la activitatea Sa: „Cei pe care i-ai
dat, i-am p\zit… M\ rog pentru ei [i pentru cei care vor crede… prin cuvântul
lor.” Aceast\ dare de seam\ o face fiecare dintre noi permanent aici pe p\mânt,
dar [i la sfâr[itul veacurilor. 

Ni se cere s\ repet\m aceast\ jertf\ a lui Hristos fiecare dintre noi cu atât mai
mult cu cât – cum spunea Sf. Ap. Pavel în Epistola c\tre Evrei, cap. 11 – Moise
a p\timit pentru Hristos cu 1500 de ani înainte de a se na[te Fiul lui Dumnezeu.
Oare nu spune Sf. Scriptur\ c\ Moise st\tea înaintea lui Faraon [i nu se temea de
amenin]\rile lui pentru c\ avea puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu
înseamn\ adversitate [i izolare, a[a cum au încercat unii s\ arate c\ între credin]\
[i [tiin]\ ar fi o separare ireconciliabil\. Moise nu s-a opus [tiin]ei din vremea lui
Faraon, ci i-a imputat – cum a f\cut [i în fa]a vr\jitorilor egipteni – c\ a uitat de
Dumnezeu. Am f\cut aceast\ referin]\ la Moise pentru a v\ face s\ în]elege]i
încotro ne îndrept\m: Peste dou\zeci de ani nu va mai putea dialoga cu [tiin]a
adev\rat\ decât cre[tinismul mistic; numai teologia sacramental\ adic\ sfin]itoare
va putea dialoga cu [tiin]a autentic\. Acceptând acest adev\r vom în]elege de ce
la slujba Utreniei din ziua de Sf. Prooroc Ilie se spune: „Înainte z\mislire te-ai
f\cut”. Cum vine asta? P\rin]ii Sf. Ilie erau sfin]i; ei s-au sfin]it prin rug\ciune.
Iar o mam\ sfânt\ transmite energetic sfin]enia ei la copilul pe care-l poart\ în
pântec. {i iat\ c\ ora de Religie vine s\ cultive aceast\ sfin]enie a rug\ciunii
mamelor noastre. Este ca o întâlnire cu Hristos Cel înviat, preg\tit\ de rug\-
ciunea mamelor noastre. Oare nu v-a]i întrebat niciodat\ de ce Hristos cel înviat
nu se mai întâlne[te cu nici unul dintre cei care L-au respins? Adic\, nu ni se
spune în Sf. Evanghelie c\ s-ar fi întâlnit cu Pilat, cu marele arhiereu, cu fariseii
sau cu cei care L-au hulit. Cel care nu-[i face pe deplin datoria de profesor de
Religie – preot sau laic – este asemenea celor cu care Hristos Cel înviat nu a voit
s\ se întâlneasc\. T\cerea lor fa]\ de Hristos – dac\ nu-[i fac cum se cuvine da-
toria de propov\duitori ai lui Iisus Cel înviat – poate fi mai ap\s\toare decât
t\cerea Mântuitorului în fa]a lui Pilat, t\cere care-l fr\mânta pe Pilat, îl nelini[tea,
îl f\cea s\ tr\iasc\ situa]ii de neîn]eles.

Predarea Religiei în [coli face parte din capitolul special al pastora]iei tinerilor.
Iat\ de ce în încheiere a[ vrea s\ spun c\ avem nevoie de un înv\]\mânt

religios care s\ fie misionar [i nu demisionar, de calitate [i nu de caritate. Adic\
avem nevoie de oameni bine preg\ti]i [i responsabili, nu de aceia care au invocat
motive de caritate cre[tin\ pentru a-[i ascunde în fapt incompeten]a [i irespon-
sabilitatea cu care [i-au împlinit ascultarea de educator cre[tin”.
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ADDENDA

Întrucât pe site-ul Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii a fost publicat\ în
aceste zile o Propunere elaborat\ de grupul de lucru stabilit de Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii pentru Planul-cadru de înv\]\mânt pentru înv\]\-
mântul obligatoriu, clasele I-IX, pe arii curriculare [i discipline, în care ariei
curriculare Om [i societate i se rezerv\ câte o or\ pentru clasele I-III, 2 ore
pentru clasa a IV-a, 3 ore pentru clasele V-VI [i câte 4 ore pentru clasele VII-IX,
ceea ce înseamn\ o serioas\ diminuare a aten]iei care se acord\ de c\tre respon-
sabilii M.E.C. Religiei [i valorilor cre[tine în înv\]\mântul preuniversitar, con-
sider c\ este mai mult decât oportun s\ prezint o recent\ dezbatere televizat\ din
America. Mai întâi, prezint amintitul plan-cadru – propus ca proiect pentru
dezbatere – care din nefericire este unicul [i se pare c\ între altele este m\rturia
sumbr\ a faptului c\ aria Om [i societate este l\sat\ într-o nedefinit\ zon\ gri.

Propunere elaborat\ de grupul de lucru stabilit de Ministerul Educa]iei 
[i Cercet\rii 

Planul-cadru de înv\]\mânt pentru înv\]\mântul obligatoriu

Disciplina Clasa I Clasa 
a II-a

Clasa 
a III-a

Clasa 
a IV-a

Clasa 
a V-a

Clasa 
a VI-a

Clasa 
a VII-a

Clasa 
a VIII-a

Clasa 
a IX-a

Limb\ [i
comunicare 

7 7 7 7 8 8 8 8 7

Limba
român\ 

7 7 4 4 3

Limba
modern\ 1 

2 2 2

Limba
modern\ 2 

2 2 2

Matematic\
[i [tiin]e ale
naturii 

3 3 4 4 5 6 7 7 8

Matematic\ 3 3 4 4 3
Fizic\ 1 1 2
Chimie 1 1 2
Biologie 1 1 1
Om [i
societate 

1 1 1 2 3 3 4 4 4

Istorie 1 1 1
Geografie 1 1 1
Educa]ia
civic\ 

1 1 1

Religie 1 1 1
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[1] Repartizarea num\rului de ore în interiorul ariilor curriculare, în zonele de tabel pe
fond gri, nu este înc\ stabilit\.

{i acum iat\ cutremur\toarele cuvinte ale fiicei marelui predicator american
Billy Graham, care ar trebui s\ ne dea serios de gândit: Starea actual\ a lumii a
ajuns într-un punct f\r\ întoarcere; se afl\ – cum spunea {tefan Zweig – într-un
ceas astral, de a c\rui decizie poate depinde viitorul pe care vrem s\-l asi-
gur\m copiilor no[tri; f\r\ Dumnezeu nu numai c\ nu se mai poate merge
înainte, pentru c\ lumea îns\[i în care tr\im devine absurd\ [i f\r\ sens:

 „Într-un interviu în emisiunea Early Show, a fost întrebat\ de Jane Clayson,
cu privire la atacurile din 11 septembrie 2001: Cum a putut Dumnezeu l\sa s\
se întâmple a[a ceva?

Anne Graham a dat un r\spuns foarte profund [i inspirat: Cred c\ Dumnezeu
este adânc întristat de aceasta, la fel ca [i noi, dar noi de ani de zile Îi spunem s\
ias\ din [colile noastre, din guvernul [i din vie]ile noastre. {i, cred c\ pur [i
simplu S-a dat calm la o parte. Cum putem noi s\-I cerem binecuvântarea [i
protec]ia Sa dac\ Îi cerem s\ ne lase în pace? (în lumina recentelor evenimente,
atacuri teroriste, atacuri armate în [coli etc.).

Cred c\ totul a început când Madeleine Murray O'Hare (care a fost ucis\, iar
corpul ei a fost g\sit recent) a afirmat c\ nu dorea nici un fel de rug\ciuni în
[colile noastre, iar noi am spus O.K.

Arte 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Educa]ie
plastic\ 

1 1 1 1 1 1 1 1 ½

Educa]ie
muzical\ 

1 1 1 1 1 1 1 1 ½

Educa]ie fizic\
[i sport 

2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1

Educa]ie fizic\ 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1

Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Abilit\]i
practice/ 
Ed. tehnologic\ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consiliere [i
orientare 

0 0 0 0 0 1 1 1 1

TC 16 16 17 18 20 22 24 25 24 25 23
CDS 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 3-5 4-6 3-5 4-6 3-5 5-7

Nr. minim de
ore 

18 18 20 21 23 25 28 28 28

Nr. maxim de
ore 

20 20 22 23 25 27 30 30 30
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Apoi, cineva a spus c\ mai bine nu am citi Biblia în [coli (Biblia care spune
s\ nu ucizi, s\ nu furi [i s\-]i iube[ti aproapele ca pe tine însu]i), iar noi am spus
O.K. 

Apoi, dr. Benjamin Spock a spus c\ nu ar trebui s\ ne plesnim copii atunci
când se poart\ urât, pentru c\ aceasta le-ar afecta mica lor personalitate [i stima
de sine (fiul dr. Spock s-a sinucis). Iar noi am spus c\ un expert trebuie s\ [tie ce
vorbe[te, a[a c\ am spus O.K.

Apoi, cineva a spus c\ profesorii [i dirigin]ii nu ar trebui s\ îi disciplineze pe
copii atunci când gre[esc. Iar conduc\torii de [coli au spus c\ nici un membru al
personalului s\ nu ating\ vreun elev atunci când se poart\ urât, pentru c\ [colile
nu au nevoie de publicitate proast\ [i în nici un caz de procese. (Totu[i, exist\ o
mare diferen]\ între a disciplina [i a atinge, a bate, a plesni, a lovi, a umili etc.).
Iar noi am spus O.K.

Apoi cine [tie ce membru inteligent al consiliului de conducere al vreunei [coli
a spus c\ b\ie]ii fiind b\ie]i, vor face dragoste oricum, deci ar trebui s\ le d\m
copiilor no[tri prezervative. A[a ei vor putea s\ se distreze cât vor, iar noi nu vom
trebui s\ le spunem p\rin]ilor c\ le-au primit de la [coal\. Iar noi am spus O.K. 

Apoi, unii dintre ale[ii no[tri de vârf au spus c\ nu conteaz\ ceea ce fac în
via]a lor privat\ atât timp cât î[i fac treaba la slujb\. De acord, a spus fiecare
dintre noi, mie nu-mi pas\ de ceea ce face altcineva, inclusiv pre[edintele, în
via]a sa privat\, atât timp cât am o slujb\ [i economia merge bine.

Apoi cineva a spus s\ tip\rim reviste cu femei goale, în semn de respect [i
apreciere a frumuse]ii feminine. Iar noi am spus O.K. Apoi altcineva a împins
acea apreciere un pas mai departe, publicând fotografii cu copii goi [i, înc\ mai
departe, afi[ându-le pe Internet. Iar noi am spus O.K., au dreptul la liber\ exprimare.

Apoi industria show-business-ului a spus: «hai s\ facem show-uri TV [i filme
care s\ promoveze îndep\rtarea de Dumnezeu, violen]a [i sexul ilicit, s\
înregistr\m melodii care s\ încurajeze violurile, drogurile, crimele, sinuciderea [i
temele satanice». Iar noi am spus c\ nu este decât entertainment, nu are efecte
adverse [i oricum nu o ia nimeni în serios, a[a c\ totul a mers înainte.

Iar acum ne întreb\m de ce copii no[tri nu au con[tiin]\, de ce nu disting binele de
r\u, de ce nu îi deranjeaz\ s\ ucid\ pe str\ini, pe colegii de clas\ sau pe ei în[i[i. 

Probabil c\ dac\ ne-am gândi mai mult ne-am da seama de ce. Cred c\ totul
se reduce la «Ceea ce vei sem\na, aceea vei [i culege». Noi Îi spunem lui
Dumnezeu «Doamne, de ce nu ai salvat-o pe acea feti]a ucis\ în clas\?», iar
Dumnezeu r\spunde: «Dragul meu, Eu am fost alungat din [coli, nu puteam fi
acolo. Cum puteam Eu fi acolo, când voi mi-a]i spus s\ plec din [coli?». 

E ciudat cum oamenii Îl dispre]uiesc pe Dumnezeu [i apoi se întreab\ de ce
totul merge tot mai prost. E ciudat cum de credem tot ceea ce scriu ziarele, dar
noi ne îndoim de ceea ce spune Biblia.

E ciudat cum de to]i oamenii vor s\ mearg\ în ceruri, de[i nu cred, nu
gândesc, nu spun sau nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie. 

E ciudat cum de unii pot spune Cred în Dumnezeu [i de fapt nu fac decât s\-l
urmeze pe Satan, care, de fapt, crede [i el în Dumnezeu.
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E ciudat cum ne repezim s\ judec\m, dar nu ne place s\ fim judeca]i. 
E ciudat cum de se pot trimite mii de glume prin e-mail [i ele se r\spândesc

precum focul s\lbatic, dar când începi s\ trimi]i mesaje privindu-L pe Dumnezeu,
oamenii se gândesc de doua ori înainte de a le trimite [i altora. 

E ciudat cum de tot ceea ce este vulgar, crud [i obscen trece liber prin
cyberspa]iu, dar orice discu]ie public\ despre Dumnezeu este împiedicat\ la
[coal\ [i la locul de munc\. 

E ciudat cum poate fi cineva atât de înfl\c\rat de dragostea pentru Hristos
duminica, fiind în acela[i timp un cre[tin invizibil în timpul s\pt\mânii. Zâmbi]i?

E ciudat cum de, gândindu-v\ dac\ s\ trimite]i sau nu mai departe acest
mesaj, nu-l ve]i trimite multor adrese din lista voastr\, pentru c\ nu sunte]i siguri
în ceea ce crede destinatarul posibil sau de ceea ce vor crede despre voi dac\ îl
ve]i trimite.

E ciudat cum de m\ îngrijoreaz\ mai mult ceea ce cred oamenii despre mine
[i mai pu]in ceea ce crede Dumnezeu despre mine.

Ce crede]i?
Trimite mesajul mai departe dac\ crede]i c\ este bun. Dac\ nu, atunci pur [i

simplu arunca]i-l la co[ [i nimeni nu va [ti c\ a]i f\cut-o. Dar, dac\ o face]i, atunci
nu v\ mai plânge]i de starea proast\ în care a ajuns lumea!”

Cred c\ un comentariu la glasul acesta de revolt\ este de prisos. Din mesajul
s\u îns\ oricine se va convinge c\ ra]iunile Consf\tuirii cu preo]ii [i profesorii de
Religie, care a avut loc la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la
Dur\u, privind îmbun\t\]irea pred\rii orei de Religie în înv\]\mântul preuni-
versitar – cum spunea Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel al Moldovei [i
Bucovinei – izvor\sc dintr-o permanent\ [i responsabil\ preocupare de ap\rare a
demnit\]ii noastre de statornici m\rturisitori ai credin]ei ortodoxe, dar [i de tr\-
itori ai valorilor cre[tine, purtând pecetea inconfundabil\ a sufletului românesc.
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Christ in the school - the teaching of Religious 
Education in schools

The study „Christ in the school. Fulfillment and failure in the teaching of Reli-
gion in schools” is a briefing of the „Conference with the priests and teachers of Reli-
gious education” which took place in Dur\u, in July 2002. The author structures the
dogmatic and theological background of the mission seen as a necessity and the inner
life of the Church as Body of Christ.

The Romanian society escaped through the revolution from the Communist
regime and its atheistic culture. The Religions education is now a reality in the life of
the people, but the Church is stil at the beginning of its task, trying to answer to the
questions of the present time. Twelve years of experience means a more alive perspec-
tive, a new commitment of the teachers and a time for evaluation and projects. There
are analyzed the principal factors in the teaching of Religious Education in Schools:
the interest for the Religion class, the causes of it, the background of the students, the
influences of the other teachers in the school.

The study tries to find out the main connections between the Church and school
and also the perception of a religions education in the society. Achievements, pro-
blems, expectations, perspectives, all these matters are treated in this briefing of the
conference for Religious Education.


