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Abstract. Religion helps prepare students to be successful, morally, professionally and
relationally. Religion facilitates the human understanding of our place in the world and the purpose of our
existence. Religion creates a dialogue with divinity, with reality beyond our limited perception. At a young
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Introducere
Astãzi, misiunea Bisericii este foarte importantã în conceperea mijloacelor
adecvate şi selectarea modelelor cultural-comportamentale propuse îndeosebi
tinerelor generaţii. Nu este suficient ca cineva sã fie un bun educator, pentru ca el
sã facã educaţie creştinã. Educatorul de vocaţie trãieşte autentic viaţa de credinţã,
formându-se pe zi ce trece şi profesional, dar şi duhovniceşte. „Din iubire şi bunãtate
izvorãşte tactul moral, tactul pedagogic, care nu este o teorie ce poate fi învãţatã, ci un rezultat al
educaţiei, e cunoaştere”.1. Spre exemplu, Sfântul Vasile cel Marea fost numit pedagogul
tinerimii pentru cã s-a ocupat în special de vârsta copilãriei şi a tinereţii, analizând-o
în cuvântãri, epistole şi texte teologice, dãruindu-ne o mulţime de principii şi sfaturi
pedagogice. El considera cã, primul şi cel mai important factor educativ este
familia, pãrinţii fiind consideraţi cei dintâi dascãli. Familia creştinã este mediul
natural în care se formeazã sufletul copilului prin imitarea adultului, prin puterea
exemplului. Educaţia în familie este complementarã educaţiei primitã de la bisericã
şi de la şcoalã. În concepţia pedagogicã a Sfântului Vasile cel Mare, dascãlul trebuie
sã aibã anumite caracteristici, caracteristici care sunt foarte importante şi în zilele
noastre: sã fie cu o mare experienţã, sã radieze încredere şi respect, sã dea sfaturi şi
îndemnuri înţelepte, sã arate bunãvoinţã pãrinteascã şi iubire cãtre elevi, sã înţeleagã
elevii şi sã le vorbeascã cu indulgenţã, dar în acelaşi timp şi cu autoritate, „trebuie sã
fie arhetipul vieţii, lege însufleţitã şi canon al virtuţii.”2 În acelaşi timp, elevii trebuie sã
participe la propria lor formare, sã nu fie participanţi pasivi, ei trebuie sã acţioneze,
„fiindcã tot ce dobândeşte prin efortul lui îl acceptã apoi cu bucurie şi îl pãzeşte în mod
sârguincios; în timp ce acelea pe care le realizeazã uşor” – precum sunt, de pildã, cunoştinţele pe
care le dobândim simplu doar auzindu-le – „pe acestea le considerã demne de dispreţ.”3
Religia oferã rãspunsurile potrivite la problemele fundamentale ale
existenţei, chiar şi celor care cred mai puţin sau chiar deloc: ce este mântuirea, de ce
V. Dumitru, A fi educator creştin, Bucureşti, Editura Miniped, 2003, p. 58.
Stelian Gomboş, Învãţãtura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor,
Bucureşti, Confluenţe Literare, 2011, . 63.
3 Sfântul Vasile cel Mare, Omiliila Hexaemeron, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 2008, p. 99.
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omul a aşteptat Mântuitor, care este concepţia creştinã despre viaţã şi lume,
existenţa vieţii veşnice, libertatea, Biserica – ca aşezãmânt al mântuirii, Biblia –
„cartea cãrţilor”. Trãirea religioasã se întemeiazã pe cunoaşterea adevãrului revelat
şi practicarea virtuţilor. Ca disciplinã de învãţãmânt, Religia oferã cadrul adecvat
pentru împlinirea personalitãţii umane. Idealul creştin este apropierea omului de
Dumnezeu, iar Iisus reprezintã modelul suprem cãtre care aspirã adevãratul creştin
în acţiunile sale.
Conţinuturi şi strategii metodologice la disciplina Religie
În învãţãmântul primar, religia are ca scop familiarizarea copiilor cu
domeniul religios, temele abordate orientând formularea competenţelor specifice,
precum şi construirea situaţiilor de învãţare într-un mod flexibil şi creativ, în raport
cu particularitãţile de vârstã şi individuale ale elevilor:
1. "Obiectivele informative ale educaţiei religioase sunt: dobândirea de informaţii
despre conceptele religioase fundamentale, despre istoria religiei şi cultelor, despre practicile
religioase.
2. Obiectivele formative ale educaţiei religioase se canalizeazã pe formarea şi
dezvoltarea structurilor mentale de recepţie şi prelucrare a cunoştinţelor religioase, cu scopul
elaborãrii unor rãspunsuri proprii la problematica vieţii şi existenţei. Religia poate contribui la
dezvoltarea potenţialului interogativ şi meditativ al tinerilor, la dezvoltarea spiritului de
discriminare între esenţial şi secundar. Religia este poate cel mai bun teren pentru a cãuta sensul
vieţii.
3. Obiectivele afective fac apel la iubire, educaţia religioasã contribuind la dezvoltarea
religiozitãţii – ca dispoziţie generalã de evlavie şi respect.
4. Obiectivele psiho-motorii constau în formarea şi dezvoltarea deprinderilor,
priceperilor şi obişnuinţelor de a practica un anumit cult religios. Acestea sunt obiectivele cele mai
evidente, mai uşor de realizat şi, de obicei, singurele care sunt efectiv atinse (la şcoalã, prin
rugãciuni, cântece religioase ş.a.). Obiectivele volitiv-caracteriale se realizeazã prin apelul la o
pedagogie a modelelor”4.
Educaţia religioasã ocupã un loc bine definit în procesul complex al
formãrii caracterului uman prin intermediul şcolii. Predarea religiei în şcoalã se
poate realiza prin utilizarea metodelor şi procedeelor de muncã în cooperare a
elevilor, care le asigurã lucrul în comun, prin care aceştia contribuie nu numai la
propria lor educaţie, ci şi la cea a colegilor lor de clasã.
În învãţãmântul primar, la clasele pregãtitoare, întâi şi a doua,
conţinuturile învãţãrii sunt grupate pe domeniile: Iubirea lui Dumnezeu şi rãspunsul
omului; Dumnezeu se face cunoscut omului; Viaţa creştinului împreunã cu
semenii; Mari sãrbãtori creştine. La nivelul fiecãrei clase, prin programele şcolare,
sunt stabilite teme majore (clasa pregãtitoare: Dumnezeu este cu noi prin
descoperire şi iubire;clasa I: Omul este cu Dumnezeu prin credinţã şi rugãciune;

M. Cuciureanu, Educaţia moral-religioasã în sistemul de educaţie din România, Bucureşti, I.S.E., 2008, p.
5.
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clasa a II-a: Dumnezeu este iubire.5 clasa a III-a: Dumnezeu este Viaţa; clasa a IV-a:
Dumnezeu este Calea.6
Unitãţile de învãţare pot fi sugestiv formulate, în concordanţã cu
domeniile prezentate mai sus, cu competenţele generale şi specifice urmãrite a fi
atinse. Spre exemplu: Dumnezeu ne-a creat din iubire, este întotdeauna cu noi, ne
învaţã cum sã ne ajutãm semenii; Darul lui Dumnezeu este Naşterea Domnului, iar
Împlinirea sa este Învierea Domnului Iisus Hristos etc. Având ca scop
familiarizarea copiilor cu domeniul religios, aceste teme orienteazã formularea
competenţelor specifice, precum şi construirea situaţiilor de învãţare într-un mod
flexibil şi creativ, în raport cu particularitãţile de vârstã şi individuale ale elevilor.
Conţinuturile care se regãsesc în programele şcolare, îl ajutã pe şcolarul mic sã
înţeleagã cã Omul este cea mai importantã fiinţã de pe pãmânt, creatã de cãtre
Dumnezeu, la fel ca şi celelalte fiinţe; cã Biserica este casa lui Dumnezeu - locul în
care Dumnezeu este prezent tot timpul şi oamenii participã la slujbe duminica şi în
sãrbãtori; cã Iubirea reprezintã cel mai înalt sentiment al omului faţã de
Dumnezeu, pãrinţi, fraţi, semeni şi faţã de tot ceea ce ne înconjoarã.
Şcolarul mic învaţã prin orele de religie sã recunoascã elemente de bazã ale
credinţei religioase, cum ar fi învãţarea unor rugãciuni precum: Tatãl nostru,
Rugãciune pentru pãrinţi,
Rugãciunea înainte şi dupã masã; audierea sau învãţare unor texte biblice
scurte cu semnificaţii profunde: "Copii, ascultaţi pe pãrinţii voştri în Domnul, cã aceasta
este cu dreptate” (Efeseni 6,1); proverbe şi zicãtori: „Cereţi şi vi se va da, cãutaţi şi veşi
afla.” (Matei 7,7); "Rugaţi-vã unul pentru altul” (Iacob 5,16); audierea şi învãţarea unor
cântãri religioase, a colindelor: Slavã ţie, Doamne, slavã ţie, Am vãzut lumina cea
adevãratã, Iatã, vin colindãtori, Sus la poarta raiului, Sus, boieri, nu mai dormiţi ş.a.
Dialogul pe tema comportamentului diferitelor persoane, povestirea unor
fapte bune, proprii sau ale celor din jurul nostru, poveştile cu conţinut moralizator,
prezentarea unor modele biblicede comportament (rãsplãtirea binelui, iertarea,
ajutorarea celor bolnavi şi nevoiaşi etc.) ajutã elevul din clasele primare sã observe,
mai apoi sã identifice şi sã evidenţieze caracteristicile comportamentale ale unui
creştin, ale unor modele de credinţã şi sã compare diferitele opinii sau abordãri cu
semnificaţie religioasã, exprimate în raport cu diferite situaţii, evenimente din viaţa
de zi cu zi, din viaţa realã. Zilnic, micul şcolar trebuie sã înveţe şi sã aplice anumite
reguli de comportament moral-creştine. În acest sens, cadrul didactic îi propune
teme de dezbatere, studii de caz, mai ales la clasele a III-a şi a IV-a: Cum procedez
în situaţia x? Cum trebuie sã mã comport cazul x? Ce mãsuri pot lua pentru a
îndrepta situaţia x? Am fãcut sau nu bine?
Prin metoda exerciţiului elevii sunt sprijiniţi sã gãseascã anumite texte din
Sfânta Scripturã, sã îşi exprime acordul sau dezacordul faţã de opiniile altora, sã
argumenteze propria opinie în spiritul toleranţei faţã de opinia altora, sã analizeze
texte care necesitã exprimarea unui punct de vedere personal faţã de o anumitã
situaţie.
5
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Pentru atingerea competenţei specifice - Colaborarea cu copiii şi cu
adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase, se poate face apel la o
varietate de activitãţi de învãţare:
 Jocuri/exerciţii de identificare a rolurilor sociale a membrilor familiei,
dar şi a altor persoane;
 Prezentarea responsabilitãţilor a diferitelor persoane din comunitatea
localã sau care fac parte din diferite grupuri (familial, religios, de joacã, de prieteni,
de la serviciu ş.a.)
 Jocuri de rol pe tema asumãrii unor responsabilitãţi (în familie, în
şcoalã, în grupul de prieteni etc.);
 Prezentarea regulilor privind oferirea şi primirea unor sfaturi,
învãţãturi, daruri;
 Participarea şi chiar iniţierea unor activitãţi caritabile, în sprijinul celor
bolnavi şi singuri, împreunã cu alţi membri ai şcolii, parohiei etc. Toate acestea vor
ajuta micul şcolar sã îşi manifeste interesul pentru asumarea unor responsabilitãţi în
cadrul grupurilor din care face parte, fie la propunerile adulţilor, fie prin negocierea
şi stabilirea în comun a responsabilitãţilor din cadrul grupurilor de apartenenţã.
Explorarea activã a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva
propriei
credinţe
reprezintã
un
alt
obiectiv ce
trebuie atins
pe parcursul
şcolaritãţii
mici.
Dialogurile şi povestirea pe baza unor imagini, icoane, ilustraţii pot include cuvinte
din domeniul moral-religios, ceea ce duce la îmbogãţirea şi activizarea
vocabularului, iar mai târziu la elaborarea unor texte cu conţinut religios sau chiar
realizarea unor desene, picturi.
Se observã la elevi faptul cã le face deosebitã plãcere sã scrie despre
sãrbãtorile iernii sau sãrbãtoarea Paştelui, sã deseneze sau sã picteze despre tradiţiile
şi obiceiurile privind anumite sãrbãtori creştine, sã participe la serbãri dedicate
acestora.
Tematica este diferitã şi atractivã: "Despre colind, Natura altfel, în fiecare zi,
Cum sãrbãtorim Crãciunul, Cum ne pregãtim de Paşte, Tradiţiile din localitatea mea, Cum
pãstrãm tradiţiile religioase”.7 În cadrul lecţiilor profesorul poate sã facã apel şi la alte
discipline din ariile curriculare Limbã şi comunicare, Om şi societate (Istorie,
Geografie, Educaţie civicã), Arte vizuale şi abilitãţi practice, Muzicã şi mişcare.
Abordãrile integrate realizate în cadrul unor proiecte educaţionale
presupun şi activitãţi extracurriculare – cum ar fi realizarea unor expoziţii de
desene şi picturã. Se recomandã utilizarea unor abordãri integrate care sã
7

***, Programe şcolare-cultul ortodox, 2013, p. 8.
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promoveze proiectele educaţionale, utilizarea de surse de cunoaştere care sã
completeazã informaţiile din manualul şcolar, stabilirea de relaţii între concepte,
gruparea flexibilã a elevilor în designul situaţiilor de învãţare. O astfel de abordare a
curriculumului sugereazã o schimbare de la procesul de predare-învãţare centrat pe
acumularea de informaţii religioase la o abordare centratã pe elev, care îi permite
acestuia sã exploreze sensuri şi semnificaţii, sã valorifice experienţa sa de viaţã, sã
stabileascã corelaţii între învãţarea din clasã cu învãţarea din contexte nonformale şi
informale.
Predarea religiei în şcoalã se poate realiza prin utilizarea metodelor şi
procedeelor de muncã în cooperare a elevilor, care le asigurã lucrul în comun, prin
care aceştia contribuie nu numai la propria lor educaţie, ci şi la cea a colegilor lor de
clasã. Dacã un elev nu îşi poate îndeplini singur sarcina, este nevoie ca toţi ceilalţi sã
se implice pentru atingerea obiectivului comun stabilit. Profesorii trebuie sã împartã
sarcinile elevilor în funcţie de potenţialul fiecãruia, sã-i accentueze punctele tari şi sã
evidenţieze oportunitãţile.
Abordarea empaticã în cadrul orelor de religie se realizeazã în special prin
comunicare, empatia fiind un stimul emoţional dinamic, care ajutã şcolarii mici la o
mai bunã cunoaştere a celorlalţi, la o mai bunã înţelegere a noastrã înşine şi la
ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi. Metoda conversaţiei, formularea întrebãrilor,
reflecţia
personalã,
jocurile
de
autocunoaştere ajutã la
investigarea propriului
nivel de empatie şi la
ameliorarea
comunicãrii empatice.
Festivitãţile religioase pot fi aduse în şcoalã şi în sala de clasã pentru a
construi punţi de legãturã între elevi-profesori-pãrinţi-alţi reprezentanţi ai
comunitãţii locale. Copiii învaţã la şcoalã, dar şi în cadrul vizitelor la bisericã sau a
excursiilor şcolare la mãnãstiri, cum aratã o bisericã sau mãnãstire - diferenţele faţã
de alte clãdiri; aspecte specifice lor, împodobirea etc.; cum Îl primesc pe Dumnezeu
în bisericã (ce este Sfânta Liturghie; ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu; primirea
Sfintelor Taine etc.); Cu cine se roagã în bisericã (rugãciunea împreunã cu preotul şi
cu alţi credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântãreţul, alţi membri ai
comunitãţii etc.).
Prin educaţia religioasã la clasele primare cadrul didactic trebuie sã
realizeze şi o cultivare realã a spiritului, sã construiascã un sistem de valori etice,
estetice, morale care sã fie în concordanţã cu personalitatea şi individualitatea
şcolarului mic, iar acestea sã se materializeze în comportamente integratoare în viaţa
de zi cu zi, în societate.
Dacã prin educaţie moralã pregãtim copilul pentru cunoaştere, înţelegere
şi practicarea binelui în viaţa socialã, în familie şi comunitate, educaţia religioasã
trebuie sã fie privitã în strânsã legãturã cu aceasta şi sã înceapã din primii ani din
viaţa în familie, apoi în şcoalã în vederea formãrii în sufletul şcolarului mic de
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impresii, deprinderi de conduitã şi sentimente care sã-l ajute sã devinã o persoanã
deschisã comuniunii cu Dumnezeu şi cu ceilalţi semeni.
Activitãţile educaţionale extradidactice care au loc în şcoalã (cercurile pe
discipline, dezbaterile etc.) sau în afara ei pot cuprinde în tematica lor aspecte
atractive pe teme religioase. Deosebit de atractive şi în acelaşi timp încãrcate de
valenţe atât informative, cât şi emoţionale sunt vizitele la obiectivele de cult:
biserici, mãnãstiri, muzee şi expoziţii de artã cu conţinut religios, vizite la mari
edificii religioase cu valoare istoricã şi de cult.
Copiii învaţã la şcoalã, dar şi în cadrul vizitelor la bisericã sau a excursiilor
şcolare la mãnãstiri, cum aratã o bisericã sau mãnãstire - diferenţele faţã de alte
clãdiri; aspecte specifice lor, împodobirea etc.; cum Îl primesc pe Dumnezeu în
bisericã (ce este Sfânta Liturghie; ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu; primirea
Sfintelor Taine etc.); Cu cine se roagã în bisericã (rugãciunea împreunã cu preotul şi
cu alţi credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântãreţul, alţi membri ai
comunitãţii etc.).
Copiii, pãrinţii şi cadrele didactice pot vizitea împreunã în cadrul
excursiilor organizate obiective turistice cu caracter religios ( Exemplificãri:
Mãnãstirea Agapia, Paraclisul Sf. Nicolae din incinta Cetãţii Neamţului, Mãnãstirea
Sf. Ilie din Topliţa.) bun prilej în a fi familiarizaţi cu arhitectura şi vechimea
construcţiilor, cu modul în care sunt decorate, amenajate interioarele, cu
frumuseţea picturilor, a icoanelor, cu utilitatea lor din punct de vedere religios şi nu
numai (Mãnãstirea Sf. Ilie are un muzeu ce cuprinde icoane din lemn foarte vechi
din sec. a XIII-lea, dar şi o colecţie valoroasã de icoane pe sticlã, cãrţi religioase
ortodoxe,
obiecte
liturgice). Pe
lângã
participarea
la
slujbele
religioase
copiii
pot
dobândi informaţii cu caracter istoric depre Cetatea Neamţului (perioada
construirii, domnitorii care au ctitorit-o, evenimentele istorice care s-au desfãşurat
de-a lungul timpului istoric etc.), geografic (aşezare, altitudine, înãlţime, mediul
înconjurãtor, apele şi dealurile din apropiere, flora şi fauna etc.).; cultural
(Mânãstirea Agapia - pictatã de Nicolae Grigorescu pe când avea 18 ani, iar
colecţia sa muzealã cuprinde artã medievalã şi religioasã, cãrţi şi manuscrise vechi.)
Un aspect important în educaţia religioasã a micilor şcolari o constituie şi
atitudinea pãrinţilor faţã de disciplina Religie. La clasele mele, pãrinţii considerã cã
aceastã disciplinã influenţeazã pozitiv formarea copiilor şi cã şcoala are un rol
important în formarea moral-religioasã, fiind în continuarea educaţiei din familie.
Existã totuşi o aparentã contradicţie în faptul cã pãrinţii îşi asumã pe deplin
formarea spiritualã a copilului lor dar, în acelaşi timp, doresc şi implicarea şcolii în
formarea propriilor copii. Pe acest fond, religia pare privitã de cãtre pãrinţi ca o
şansã pentru deschiderea şcolii cãtre familie şi, deci, cãtre o educaţie adaptatã
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nevoilor spiritual-morale, mai adaptatã structurii personalitãţii umane care nu se
reduce la intelect (dar nici nu-l exclude).
Din convorbirile avute cu pãrinţii am observat cã aceştia au o puternicã
aşteptare personalã de la ora de religie. Ei se simt responsabili pentru educaţia
spiritualã a copiilor lor, dar în condiţiile în care exemplele negative din jurul
familiilor tradiţionale abundã, aceastã responsabilitate devine tot mai dificilã, mai
greu de realizat. În concepţia lor, ora de religie contribuie la ameliorarea sistemului
de învãţãmânt, care nu mai este nevoit sã se confrunte cu multe dintre cerinţele
lumii moderne şi democratice de astãzi, cerinţe care presupun schimbãri mai greu
de acceptat pentru un sistem aşa de tradiţionalist, cum este şcoala.
Concluzii
Activitãţile didactice religioase sunt subordonate idealului creştin, "peren şi
imuabil – independent faţã de diferitele schimbãri din plan istoric, politic şi social prin care trece
societatea – în funcţie de care se definesc finalitãţile educaţionale, aflate, pentru activitatea
desfãşuratã în cadrul formal, într-o necesarã relaţie cu modelele impuse prin documentele şcolare
emise la nivel oficial”.8 În viziunea filosofului Constantin Noica, nevinovãţia are drept
sinonim simplitatea, în directã relaţie cu viaţa spiritualã. Simplitatea constã în
utilizarea în cadrul orelor de religie a imaginilor, poveştilor, a jocului, realizarea
unor desene, învãţarea rugãciunilor, desfãşurarea unor activitãţi care promoveazã
valori şi atitudini precum ascultarea (modalitate de deschidere nu doar cãtre adulţi,
ci şi cãtre cei de aceeaşi vârstã), rãbdarea (perseverenţã, aşteptare şi înţelegere a
faptului cã lucrurile importante se obţin prin muncã şi de-a lungul timpului),
„autocontrolul emoţiilor şi al atitudinilor faţã de diferite situaţii simple de viaţã, specifice
copiilor.”9 Prin introducerea disciplinei Religie încã de la clasa pregãtitoare, şcolarii
mici aflã despre aspecte importante şi esenţiale ale propriei credinţe religioase,
precum şi modul în care aceasta îl poate ajuta în luarea unor decizii faţã de lumea
înconjurãtoare, din imediata lor apropiere, faţã de semeni şi faţã de propria
persoanã şi aduce un sprijin deosebit la formarea propriei identitãţi a elevilor şi a
unei personalitãţi armonioase.

M. Opriş, Religie, moralã, educaţie. Perspective teologice şi pegagogice, Bucureşti, Editura Basilica, 2011, p.
108.
9 M. Opriş, Religia la clasa pregãtitoare şi clasa I - ghid pentru profesori, Bucureşti, Editura Basilica, 2013, p.
7.
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