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1. „Prezenþa Bisericii în domeniul ºcolar se manifestã în mod deosebit prin
ºcoala catolicã. Desigur, ea urmãreºte, mai puþin decât celelalte ºcoli, scopuri
culturale ºi formarea umanã a tinerilor. Dar elementul ei caracteristic este
crearea în comunitatea ºcolarã a unei atmosfere însufleþite de spiritul
evanghelic al libertãþii ºi iubirii, ajutarea adolescenþilor pentru ca, o datã cu
dezvoltarea personalitãþii proprii, sã creascã ºi conform cu fãptura cea nouã în
care au fost transformaþi prin Botez ºi, în sfârºit, orientarea întregii culturi
umane spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaºterea pe care elevii o dobândesc
treptat despre lume, viaþã ºi om sã fie luminatã de credinþã. În acest fel, ºcoala
catolicã, având deschiderea cuvenitã faþã de exigenþele progresului actual, îºi
educã elevii la promovarea eficientã a binelui cetãþii pãmânteºti ºi îi pregãteºte
la slujire în vederea rãspândirii împãrãþiei lui Dumnezeu pentru ca, ducând o
viaþã exemplarã ºi apostolicã, aceºtia sã devinã plãmadã de mântuire pentru
comunitatea umanã” (GE 8).

2. ªcoala ºi Biserica merg mânã în mânã de secole. ªi este ceva normal
pentru cã amândouã centreazã activitatea lor în jurul omului ºi fiecare, în
domeniul propriu, încearcã sã ajute persoana ºi comunitatea umanã sã ajungã
la realizarea deplinã. Putem spune cã, la început, atât naºterea unor institute
religioase catolice orientate spre educaþie, cât ºi prezenþa unor persoane cu
chemare evanghelizatoare în acest domeniu ºcolar au fost cerute de „necesitatea
de a da un rãspuns, de a se dãrui acelora de care nimeni nu se ocupa; de a face
ceea ce nimeni nu fãcea” (Ursulinele, sfântul Iosif Calasanz, sfântul Ioan
Baptist de la Salle, Don Bosco...). Aºa a fost în trecut, dar nu suntem în secolul
al XVII-lea. În zilele noastre, avem o evidenþã istoricã: educaþia este un
domeniu de care se ocupã puterile publice, autoritãþile civile, guvernele ºi
diferite instituþii particulare neconfesionale. În acest context, la începutul celui
de al treilea mileniu, ne punem mai multe întrebãri:

– Când vorbim de „ºcoala catolicã”, ce înþelegem?
– Are sens astãzi o ºcoalã catolicã, o ºcoalã confesionalã?
– Ce rol, ce semnificaþie socialã au ºcolile confesionale catolice?
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– Nu este de ajuns prezenþa unor profesori creºtini, care activeazã în orice
ºcoalã, fãrã „un nume de familie”?

– Într-o lume globalizatã, care încearcã sã reducã diferenþele chiar dacã nu
reuºeºte, trebuie sã mai fie astãzi ºcoli catolice?

3. Din punct de vedere juridic, rãspunsul la prima întrebare, adicã ce este o
ºcoalã catolicã, este uºor ºi-l gãsim în canonul 803 al Codului de drept canonic:
„ªcoala catolicã este ºcoala condusã de autoritatea ecleziasticã competentã sau
de o persoanã juridicã ecleziasticã publicã, ori ºcoala recunoscutã ca atare de
autoritatea ecleziasticã, printr-un document scris”.

Este o ºcoalã care se naºte din exercitarea unui drept: acela al libertãþii de
educaþie recunoscutã de legile internaþionale care afirmã cã orice persoanã
fizicã sau juridicã are dreptul de a crea instituþii educative ºi concretizatã de
legile unor þãri („Statul promoveazã principiile învãþãmântului democratic ºi
garanteazã dreptul la educaþie diferenþiatã, pe baza pluralismului educaþional”
– art. 5 § 2 din Legea învãþãmântului; „Învãþãmântul particular constituie o
alternativã la învãþãmântul de stat sau îl completeazã” – art. 103 § 1).

4. Totuºi, cred cã nivelul juridic este un minim extern. Sper cã cel puþin un
lucru este clar pentru toþi: catolicitatea unei ºcoli se poate judeca mai bine dupã
adevãrul unor fapte, decât pentru cã aºa atestã unele documente. Rãspunsul la
aceastã primã întrebare, precum ºi la celelalte, nu poate veni decât de la
convingerea cã ºcoala catolicã oferã o alternativã. O educaþie într-adevãr
evanghelizatoare trebuie sã se caracterizeze prin faptul de a avea o altã logicã,
de a pune accentele altfel, de a fi o alternativã care sã nu se mulþumeascã cu a
oferi un mai mare grad de eficacitate la nivel intelectual, de disciplinã sau
condiþii ºi mijloace mai performante. O educaþie alternativã trebuie sã facã ceea
ce alþii nu fac, trebuie sã schimbe definiþia problemei, sã se centreze asupra
finalitãþilor. Nu conteazã atât de mult CUM, ci PENTRU CE.

În acest sens, sunt diferiþi autori care subliniazã faptul cã, pentru a putea
vorbi despre ºcoalã catolicã, trebuie îndeplinite cel puþin cinci condiþii:

a) Fundamentul unei ºcoli catolice (sau creºtine) este creºtinãtatea
educatorilor, a comunitãþii educative. ªi acest lucru înseamnã un ansamblu de
atitudini permanente care se aratã, de exemplu, atunci când se face selecþia
elevilor, nu dupã criterii de prestigiu social sau de putere economicã, ci altfel;
sau când existã preocupare pentru o actualizare permanentã sau se face un efort
de sensibilizare a conºtiinþelor faþã de problemele umane ºi, deci, faþã de
valorile evanghelice. Este o bazã de credinþã care se traduce într-o pasiune
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pentru a cunoaºte, într-o curiozitate fãrã limitã pentru adevãr, într-o atitudine
de apropiere faþã de nevoile istorice ale oamenilor, într-o experienþã realã a lui
Dumnezeu ºi o cunoaºtere adâncã a lui Isus Cristos, piatra unghiularã în orice
instituþie creºtinã. Educatorii sunt primii responsabili de crearea unui stil
specific creºtin care sã fie particularitatea ºcolii (din cuvintele unui teolog
spaniol, Olegario Gonzalez de Cardenal).

b) O ºcoalã catolicã, o ºcoalã creºtinã are o viziune despre om care înþelege
persoana umanã ca subiect activ, responsabil, liber, solidar ºi protagonist al
istoriei. Nu poate fi vorba de un proiect pur teoretic, ci de un proiect întrupat
în viaþã ºi în organizarea ºi metodologia ºcolii. Este o ºcoalã configuratã pentru
„persoana” umanã. Persoanele sunt centrul proiectului educativ. Nu este o
ºcoalã neutrã, asepticã.

c) Trebuie sã fie cu adevãrat ªCOALÃ, adicã o comunitate educativã
caracterizatã prin competenþa profesionalã a cadrelor didactice, prin atitudinea
de formare permanentã, prin respectul faþã de elevi, printr-un stil de relaþii cu
elevii personal ºi prietenos, prin încrederea în posibilitãþile persoanei, prin
metodologia riguroasã de lucru, prin deschiderea unei participãri active din
partea elevilor ºi a pãrinþilor.

Nu trebuie sã se izoleze de celelalte instituþii educative. Este în slujba
societãþii, are un rol social ºi trebuie sã cultive relaþiile cu lumea politicã, cu
cea economicã, cu lumea culturii... Nu se naºte ca o iniþiativã „ghetou”, închisã
pentru cei care nu sunt catolici, ci deschisã pentru toþi cei care sunt de acord cu
propunerea sa educativã. Este ºi loc de întâlnire, de dialog între tineri de
credinþe ºi atmosfere sociale diferite.

Este o ºcoalã care se integreazã în planurile ºcolare ºi în legislaþia fiecãrei
þãri atât timp cât acestea respectã drepturile fundamentale ale omului, începând
cu respectul vieþii ºi libertatea religioasã.

d) Trebuie sã fie un loc de explicaþie a mesajului evanghelic, de prezentare
vie ºi explicitã a evangheliei, un loc de acþiune pastoralã adevãratã ºi specificã
pentru cã participã la misiunea evanghelizatoare a Bisericii ºi este loc de
experienþã eclezialã. În acest sens, Congregaþia pentru Educaþia Catolicã, în
documentul publicat în decembrie 1997 ºi intitulat ªcoala catolicã în pragul
celui de al treilea mileniu, aminteºte cã: 

Prezenþa persoanelor consacrate în comunitatea educativã este indispensabilã
pentru cã ei sunt în mãsurã sã ducã la îndeplinire o activitate educativã eficace.
Prezenþa, în acelaºi timp, a cãlugãrilor ºi a cãlugãriþelor, precum ºi a preoþilor ºi
a laicilor, oferã elevilor o imagine vie a Bisericii ºi faciliteazã cunoaºterea
bogãþiilor sale.
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Pe aceastã dimensiune eclezialã se bazeazã ºi caracteristica ºcolii catolice
de a fi o ºcoalã pentru toþi, dar care acordã prioritate ºi o atenþie specialã celor
mai slabi, sãraci, marginalizaþi.

e) În sfârºit, este cadrul ideal pentru acest dialog permanent între credinþã ºi
culturã, pentru a se prezenta ºi a se confrunta cu alte oferte de sens ºi de adevãr
pe care lumea noastrã le oferã. În proiectul educativ al ºcolii catolice nu poate
exista despãrþire între momente de învãþare ºtiinþificã ºi momente de educaþie.
Fiecare disciplinã trebuie sã prezinte ºtiinþã, valori de asimilat ºi adevãruri de
descoperit.

Finalitatea ºcolii catolice este, pe de o parte, dezvoltarea personalitãþii
integrale a elevilor, pornind de la o viziune creºtinã despre om, ºi, pe de altã
parte ºi în consecinþã, progresiva transformare ºi îmbunãtãþire a mediului
înconjurãtor, atât social, cât ºi eclezial. ªcoala va reuºi în misiunea sa când va
ajuta în mod eficace elevii „sã fie, sã trãiascã ºi sã convieþuiascã”, când îi va
ajuta sã înþeleagã cã „a fi” este mai important decât „a avea”, când le va asigura
o formare moralã solidã ºi elevii vor învãþa cã acest drum spre maturitate nu-l
pot face singuri, deoarece omul este o fiinþã în comuniune, care trebuie sã se
angajeze într-o muncã solidarã.

5. Sã tragem unele concluzii. Ne aflãm la începutul unui nou mileniu. ªcoala
catolicã, acolo unde existã, se confruntã cu noi provocãri care provin din
contextul social ºi politic. Se vorbeºte despre pluralism generalizat, despre
crizã de valori, despre relativism moral, despre subiectivism ºi nihilism... Unele
guverne nu agreeazã o ºcoalã confesionalã ºi nu o ajutã deloc... În societãþile
occidentale tradiþional creºtine, credinþa creºtinã, care era o referinþã ºi o sursã
de luminã, este din ce în ce mai marginalizatã...

Pe de altã parte, ºcoala trãieºte în aceastã încruciºare de probleme care
tulburã acest început de mileniu. Adolescenþii ºi tinerii care o frecventeazã
trãiesc dificultãþile acestor vremuri. Se gãsesc acolo elevi care fug de orice
efort, sunt incapabili de sacrificiu, nestatornici, lipsiþi de modele de referinþã...
Din ce în ce mai mult, elevii ºcolilor catolice aratã o anumitã apatie faþã de
problemele etice ºi religioase, dacã nu chiar o ignoranþã completã. Sunt
interesaþi mai mult de o diplomã, de o formare la nivel înalt ºi de o pregãtire
profesionalã de calitate.

Gândindu-ne la alte domenii, trãim momente de intransigenþã, de
naþionalisme închise, de rasism, de confruntãri violente, de intoleranþã ºi
fanatism...
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În acest context, ºcoala catolicã este chematã la o reînnoire curajoasã. Nu
este vorba de o simplã adaptare, ci de un impuls misionar, de a colabora la
aceastã nouã evanghelizare la care ne invitã Sfântul Pãrinte Ioan Paul al II-lea.
ªi, în aceastã reînnoire ºi evanghelizare, trebuie sã aibã o identitate proprie,
particularizatã, prin atitudini de dialog, respect ºi toleranþã.

Pe lângã acestea, ºcoala catolicã trebuie sã ofere tinerilor mijloace adecvate
pentru a-ºi gãsi un loc într-o societate caracterizatã de tehnicã ºi ºtiinþã dar, în
acelaºi timp, trebuie sã ofere o formare solidã de tip creºtin.

Va face acest lucru dacã îndeplineºte cele cinci condiþii despre care vorbeam
mai sus.

Dar, în plus, trebuie sã fie imaginativã, creativã, curajoasã în cercetarea de
metode pedagogice noi; trebuie sã scape de mediocritate, de rutinã ºi sã meargã
în avangardã, fiind flexibilã pentru a se adapta mereu la noutãþile lumii de
astãzi ºi pentru a oferi rãspunsuri actuale ºi de calitate la întrebãrile pe care
oamenii de aici ºi de astãzi ºi le pun.

Evident, vom putea spune cã toate acestea sunt idealuri, dar orice proiect
este un ideal. Realitatea ne situeazã mult sub aceste niveluri despre care am
vorbit. Totuºi, nu este vorba de o utopie, de ceva irealizabil. Va deveni
realitate, ne vom apropia din ce în ce mai mult de aceste realizãri dacã, în
primul rând, noi, profesorii creºtini care activãm în ºcoli, suntem conºtienþi de
propria noastrã identitate; dacã comunitatea educativã îºi revizuieºte ºi
evalueazã frecvent experienþele trãite pentru a putea învãþa ºi merge mai
departe; ºi dacã întreaga comunitate creºtinã, adicã Biserica, înþelege cã este
responsabilitatea ei sã susþinã aceastã ºcoalã, convinsã de faptul cã ea îi poate
ajuta pe tineri sã devinã constructori unei lumi mai drepte, mai umane ºi mai
creºtine.

***

Propunerea educativã a ºcolii profesionale „La Salle”

ªcoala profesionalã „La Salle” din Pildeºti s-a nãscut ca o alternativã ºi un
rãspuns social la dreptul fiecãruia la o educaþie de calitate. Ea completeazã
acþiunea educativã a familiei, pentru cã pãrinþii sunt primii educatori ºi au
dreptul de a alege tipul de educaþie pe care o doresc pentru copii lor.

Biserica Catolicã, în calitatea ei de comunitate de credincioºi, se face
prezentã în mijlocul pluralismului social, cultural ºi religios al societãþii noastre
prin instituþii educative proprii. Aceastã ºcoalã „La Salle” este una dintre ele
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ºi, ca atare, îºi fundamenteazã acþiunea educativã pe o concepþie creºtinã despre
lume ºi om.

ªcolile „La Salle” promoveazã dãruirea generoasã a educatorilor, crearea
unei atmosfere de prietenie ºi fraternitate, deschiderea faþã de toþi, dar, mai ales,
faþã de cei nevoiaºi, ºi încearcã întotdeauna sã dea un rãspuns necesitãþilor reale
ale elevilor ºi ale societãþii.

Obiectivele prioritare ale acþiunii noastre educative sunt dezvoltarea
integralã ºi armonioasã a tuturor capacitãþilor elevilor noºtri, formarea lor în
respectul faþã de drepturile ºi libertãþile fundamentale ºi pregãtirea lor pentru
a participa în mod activ, competent ºi critic în viaþa profesionalã, socialã ºi
culturalã.

Propunerea noastrã educativã pretinde ca elevul sã devinã propriul sãu
stãpân, liber ºi responsabil. În acest scop, încercãm sã-i facilitãm însuºirea
acelor cunoºtinþe, îndemânãri ºi atitudini necesare pentru dezvoltarea
personalitãþii sale integrale, sã-l stimulãm sã devinã capabil de opþiuni libere
ºi responsabile ºi sã-ºi însuºeascã o ierarhie de valori care sã dea sens vieþii
sale.

Comunitatea educativã este compusã din toþi aceia care intervin în viaþa
centrului: membrii Asociaþiei „Institutul Sfântul Ioan de La Salle”, care a
înfiinþat aceastã instituþie, Fraþii ªcolilor Creºtine, care o conduc, profesorii,
elevii, pãrinþii ºi personalul auxiliar.

Asociaþia „Institutul Sfântul Ioan de La Salle”, împreunã cu Congregaþia
„Fraþii ªcolilor Creºtine”, stabilesc ºi asigurã continuitatea principiilor care
definesc stilul de educaþie în aceastã ºcoalã, care merge în continuitate cu tipul
de ºcoalã ºi de educaþie gândite cu peste 300 de ani în urmã de sfântul Ioan de
La Salle ºi care ºi astãzi sunt vii ºi se reînnoiesc mereu:

– ne propunem sã stimulãm crearea unui climat de participare care sã facã
posibilã coresponsabilitatea;

– acordãm o importanþã deosebitã muncii intelectuale ºi pregãtirii
profesionale serioase pentru ca elevul sã ajungã la maximul posibilitãþilor sale;

– dorim sã sprijinim folosirea formativã a timpului liber, practicarea
sportului, organizarea de grupuri ºi asociaþii ºi sã orientãm întrebãrile ºi
nedumeririle religioase ale elevilor;

– vrem sã promovãm participarea tuturor dupã capacitãþile ºi posibilitãþile
fiecãruia pentru îmbogãþirea reciprocã.

Elevul din aceastã ºcoalã va fi educat pentru a deveni:
– o persoanã treazã, conºtientã de propria sa demnitate, care dezvoltã

propriile capacitãþi ºi se deschide cu încredere spre Transcendent;
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– o persoanã cinstitã ºi sincerã, metodicã ºi harnicã, cu o þinutã moralã ºi o
pregãtire profesionalã ireproºabile;

– o persoanã solidarã, deschisã faþã de toþi, dispusã sã colaboreze, sã
slujeascã ºi sã împartã;

– o persoanã conºtientã de propriile drepturi, dar ºi de propriile datorii ºi
obligaþii;

– o persoanã care luptã pentru dreptate ºi solidaritate împotriva oricãrui fel
de marginalizare socialã, care cautã pacea între oameni ºi binele comun;

– o persoanã care trãieºte cu bucurie valorile creºtine, încercând sã-ºi
construiascã propria personalitate dupã modelul lui Isus Cristos.

Bibliografie

CONGREGAÞIA PENTRU EDUCAÞIA CATOLICÃ, ªcoala catolicã în pragul celui de al
III-lea mileniu, Roma 1997.

CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Declaraþia privind educaþia creºtinã Gravissimum
educationis (28 octombrie 1965).

FERE (Zile de pastoralã ºcolarã), ªcoala catolicã, comunitate eclezialã, Madrid 1994.
FERE (Zile de pastoralã ºcolarã), Identitatea educatorului creºtin, Madrid 1995.
M.E.N. DIN ROMÂNIA, Legea învãþãmântului, Bucureºti 1995.


