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Numãrul IX al revistei Astra Salvensis reuneşte o parte din lucrãrile
prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale Educaţie, religie şi familie în
societatea contemporanã (CIERFSC), Ediţia I, Beclean 10-11 noiembrie 2016,
România, organizatã în parteneriat de cãtre Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolia Clujului,
Maramureşului şi Sãlajului, Protopiatul Ortodox Român Beclean. La
manifestare au participat peste 350 de persoane din ţarã şi strãinãtate, numind
aici cadre didactice din învãţãmântul preuniversitar şi universitar, studenţi,
oficiali ai statului şi bisericii.
Prin prezentul volum, ne adresãm cercetãtorilor şi specialiştilor în
ştiinţele educaţiei, comunitãţiilor universitare şi şcolare, înalţilor prelaţi şi
slujitori ai bisericii, oficiali şi reprezentanţi ai instituţiilor statului, familiei şi
comunitãţilor sociale.
Atenţi la schimbãrile paradigmatice produse la nivelul societãţii,
determinaţi în a identifica soluţii valide pentru problemele din spectrul şcolar
şi familial, actanţii educaţionali reuniţi în cadrul CIERFSC au subliniat
necesitatea orientãrii spre valorile umaniste în consens cu pãstrarea identitãţii
de neam şi ţarã. De asemenea, s-a evidenţiat ideea cum cã, prin crearea de
cadre activizante menite a susţine interrelaţionarea pozitivã dintre cadre
didactice- membri ai bisericii- studenţi-reprezentanţi ai statului poate fi lãrgit
cadrul nonformal al educaţiei în beneficiul tuturor.
Astãzi, asistãm la un proces de dezintegrare a modelelor tradiţionale
ale familiei consonant cu o proiecţie atipicã a instituţiei familiei, datoritã
schimbãrilor în avalanşã care se produc. La nivelul societãţii contemporane
detectãm ca manifestã din ce în ce mai mult tendinţa spre cooperare la nivelul
membrilor familiei şi coordonarea intereselor fiecãruia în folosul tuturor
(identificare şi colaborare). În vederea realizãrii unei educaţii pentru familie
care sã rãspundã demersului epistemologic modern, conceputului
învãţãmântului formativ şi practicii educaţionale contemporane se impune
elaborarea unui sistem comprehensiv axat pe fundamentele teoretice şi
metodologice ale educaţiei pentru familie, elaborate prin prisma noilor
educaţii, ţinându-se cont atât de exigenţele pedagogiei postmoderniste de tip
integrativ cât şi de tendinţele de reconfigurare a modelelor comportamentale
familiale şi a stilurilor educative ale acestora.
Apreciind şcoala, familia, biserica drept principalele instituţii chemate
sã susţinã procesul educaţional pe parcursul întregii vieţii, ne poziţionãm în
situaţia de a realiza reformulãri ale sistemului de valori, norme şi concepte,
precum şi cel al idealurilor prin apelare la repere morale. În grija pe care o
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manifestã societatea multiculturalã pentru pãstrarea şi îmbogãţirea identitãţii
umane şi pentru promovarea diversitãţii ca resursã a grupului, şcoala şi
familia sunt promotoare ale identitãţilor naţionale şi locale.
Articolele prezentate în volum, studiile şi cronica, recenziile de carte
vin sã evidenţieze pe de o parte beneficiile parteneriatului educaţional şcoalãfamilie-bisericã în planul formãrii şi dezvoltãrii de personalitãţi armonioase,
iar pe de altã parte, subliniazã importanţa cerecetãrii ştiinţifice în identificarea
de soluţii valide la probleme aparţinãtoare sferei educaţionale şi familiale în
contemporaneitate. Adepţi ai pedagogiei interactive şi pedagogiei
angajamentului, ne aşteptãm ca lucrãrile prezentate sã conducã la dezvoltarea
capacitãţilor de analizã criticã ale cititorilor, îndeosebi studenţi, privind
tematica propusã.
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