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Termenul de „proiectare didacticã”, deci, implicit, proiectarea unei lecþii,
desemneazã o serie de operaþii, un demers deliberativ de anticipare ºi fixare
mentalã sau în scris a etapelor ce vor fi parcurse în realizarea activitãþii
didactice. În cadrul proiectãrii didactice sunt stabilite obiectivele ce trebuie
atinse, conþinutul ce urmeazã a fi predat, strategiile utilizate, procedeele de
evaluare, precum ºi relaþiile dintre acestea. Experienþa avutã de specialiºti în
practica didacticã este unul dintre primele argumente în favoarea tezei conform
cãreia reuºita unei lecþii este condiþionatã de cele mai multe ori de un proiect
bine realizat.

De la început aº dori sã precizez cã, în prezentarea acestei teme, nu am, în
primul rând, intenþia de a accentua unele aspecte cu un caracter strict didactic,
devenite deja puncte de referinþã clasice pentru orice profesor care lucreazã în
ºcoalã. Prezenta expunere vrea sã fie mai curând o invitaþie la conºtientizarea
ºi aprofundarea rolului ºi importanþei unui astfel de demers didactic. 

1. Aspecte generale referitoare la ora de religie

Situaþia nou creatã dupã anii ’90, prin introducerea religiei ca disciplinã
ºcolarã, ne-a gãsit oarecum descoperiþi, în sensul cã nu dispuneam nici de
personal, nici de mijloace suficiente pentru a face faþã noii angajãri, deºi toþi
eram convinºi de necesitatea ºi de importanþa deosebitã pe care o astfel de
decizie o avea în formarea tinerei generaþii. Primii care au deschis uºa clasei
pentru a vorbi copiilor în ºcoalã despre Dumnezeu au fost preoþii, în calitatea
lor de reprezentanþi ai Bisericii ºi de persoane cu o formare teologicã necesarã
acestei misiuni. Ulterior, datoritã înfiinþãrii Facultãþii de Teologie Didacticã,
numãrul persoanelor care s-au calificat sã predea religia a crescut prin laicii
care s-au format în aceastã instituþie. Numai cã, atât în rândul preoþilor, cât ºi
în rândul laicilor, s-a observat cã pentru noul statut pe care-l aveau acum (acela
de profesor de religie) nu era suficientã numai o bunã pregãtire teologicã, ci,
în ºcoalã, pentru ca actul didactic sã fie eficient ºi sã aducã roade, e nevoie ºi
de o bunã pregãtire psihopedagogicã. Profesorul de religie, ca oricare profesor
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de altfel, nu poate transplanta pur ºi simplu ºtiinþa (în cazul nostru teologia) în
ºcoalã. Pentru ca datele ºtiinþei sã fie înþelese ºi asimilate de copii este nevoie
de acel demers care, în termeni de specialitate, se numeºte transpunere
didacticã ºi care se referã la procesul de transformare a informaþiei ºi
cunoaºterii dintr-un sistem ºtiinþific sau din alte domenii ale artei ºi culturii
într-un sistem didactic. Profesorul de religie nu poate sã predea teologie în
ºcoalã (aceasta se face în seminar sau la facultate), ci trebuie sã prezinte
mesajul creºtin în integritatea sa (cu tot ceea ce cuprinde el: doctrina ºi morala
creºtinã, învãþãtura Bisericii, cuvântul lui Dumnezeu etc.) în funcþie de
capacitatea de percepþie ºi asimilare a copiilor, în funcþie de necesitãþile,
interesele ºi problemele lor. În acest sens, aº dori sã fac o mãrturisire cu privire
la o experienþã personalã pe care am trãit-o acum trei ani. Fusesem abia numit
responsabil al ªcolii Postliceale de Psihopedagogie din cadrul ªcolii Normale
„Vasile Lupu” din Iaºi. Am aflat în scurt timp cã elevii din anul al III-lea de la
aceastã ºcoalã trebuia sã þinã o „lecþie finalã” ºi la religie. Din curiozitate, am
mers ºi eu sã asist la o astfel de orã efectuatã cu elevii de la clasa I. Înainte de
orã, am cerut de la cineva din clasã un manual pentru a vedea ce lecþie se va
preda. Spre surprinderea mea, nu am gãsit în carte la lecþia respectivã decât
titlul, douã desene ºi o sugestie metodologicã de o frazã pentru profesor
(ulterior mi-am dat seama cã e ceva normal pentru manualele de clasa I, având
în vedere cã mulþi dintre elevi nu ºtiu încã sã citeascã). Eram curios sã ºtiu ce
le va vorbi tânãra candidatã din ziua respectivã elevilor timp de 50 de minute...
Vã pot spune cã, dupã ce am asistat la orã, am felicitat-o sincer pe tânãra care
a þinut lecþia ºi am plecat oarecum ruºinat, gândindu-mã la modul în care aº fi
þinut eu acea orã... Cu siguranþã cã despre tema respectivã aº fi putut vorbi ºi
eu mai mult de 50 de minute, dar atunci am înþeles pentru prima datã cã a lucra
cu copiii în ºcoalã nu înseamnã numai sã vorbeºti tu în calitate de profesor...
Felul în care acea tânãrã a ºtiut sã-i þinã atenþi ºi activi pe toþi copiii, sã-i
implice în desfãºurarea orei mi-a dat de gândit. Experienþe de felul acesta am
trãit ulterior de mai multe ori în cadrul acestor „lecþii finale” la religie. 

De aici am tras concluzia cã, oricât de criticatã ar fi uneori pedagogia (este
acuzatã cã ar fi o ºtiinþã care mai mult teoretizeazã lucrurile în loc sã ofere
soluþii practice), a poseda unele cunoºtinþe minime de pedagogie ºi psihologie
ºcolarã este indispensabil pentru oricine se angajeazã sã lucreze în ºcoalã. 

Pe de altã parte, e bine, cred, sã ne întrebãm: cum se desfãºoarã ora de
religie astãzi?, pentru a ajunge în cele din urmã sã înþelegem cum trebuie sã se
desfãºoare o lecþie de religie astãzi? Din pãcate, trebuie sã recunoaºtem cã, în
multe cazuri (mã gândesc acum la situaþii concrete, nu inventate), ora de religie
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începe rãu ºi se terminã ºi mai rãu, chiar dacã profesorul are o intenþie bunã.
Existã, într-adevãr, persoane implicate în actul educaþional care diminueazã
valoarea profundã psihopedagogicã a orei de religie; sunt alþii care transformã
lecþia într-o „predicuþã moralã”, de obicei printre surâsurile maliþioase ale
elevilor; alþii încearcã sã þinã o conferinþã, dar îºi dau seama, dupã zece sau
cincisprezece minute, cã elevii nu-i mai urmãresc sau sunt distraþi, dezinteresaþi
de respectivul discurs logico-filozofic, arid ºi dezincarnat din situaþiile
existenþiale psihologice ale elevilor; alþii transformã lecþia într-un fel de miting,
intrã în polemicã, se emoþioneazã, þipã, vor sã „converteascã” cu orice preþ...;
alþii fac din lecþie o lecturã aridã a unui text care deseori este plictisitor, abstract
sau generic; în sfârºit, din fericire, existã ºi multe persoane care reuºesc sã
creeze un climat senin, amical, constructiv, pe bazã de dialog ºi încredere:
aceºtia au gãsit secretul unei adevãrate lecþii de religie. 

Foarte mulþi considerã cã momentul actual constituie o necesitate urgentã
pentru a elabora o validã teorie didacticã a educaþiei religioase, ca teorie care
sã justifice, sã orienteze ºi sã conducã activitatea profesorilor de religie. Este
foarte clar cã trebuie înlãturatã din start pretenþia cã cineva ar putea oferi
material „miraculos”, adaptat fiecãrui învãþãtor, fiecãrui elev, indiferent de
clasã. Mulþi ar dori sã primeascã „de sus” lecþii gata fãcute, pregãtite, adaptate,
uitând cã profesorul este tocmai „mijlocitorul” dintre realitatea ontologicã
(sugeratã de comisiile de specialitate) ºi realitatea psihologicã (pe care el o are
la îndemânã). Prin urmare, profesorul trebuie sã-ºi dea seama cã, pentru el,
reprezintã o datorie inderogabilã aceea de a reflecta, ajusta, reînnoi, crea, pentru
a adapta „materialul” primit exigenþelor fiecãrei clase (sau chiar fiecãrui elev
al unei clase). Materialul didactic nu trebuie sã distrugã libertatea de acþiune ºi
nici „arta” profesorului de religie, dar, pe de altã parte, nu trebuie negatã nici
necesitatea obiectivã a recurgerii la un material de specialitate ca sprijin în
demersul educaþional, material care la noi se gãseºte în proporþii foarte reduse.
Mulþi profesori „sunt constrânºi” sã adapteze pentru ora de religie elemente
metodologice preluate de la alte discipline, elemente care uneori pot fi
folositoare, însã alteori pot pãstra amprenta inadaptabilitãþii. În acelaºi timp,
existã elemente metodologice specifice învãþãmântului religios care nu sunt
valorificate la ora de religie din cauza necunoaºterii lor. 

Aceºti factori obiectivi, ca ºi alþii de ordin subiectiv, reprezintã pentru mine
punctul de plecare în demersul de faþã. Tema pe care doresc sã o propun acum
cu privire la proiectarea lecþiei de religie pleacã tocmai de la aceastã premisã:
nu se poate lucra în ºcoalã fãrã a folosi „instrumentele ºi mijloacele” pe care
aceasta le pune la dispoziþie. Proiectarea didacticã reprezintã, aºa cum am
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afirmat mai sus, un demers deliberativ de anticipare ºi fixare mentalã sau în
scris a etapelor ce vor fi parcurse în realizarea activitãþii didactice. Pregãtirea
unei activitãþi didactice nu înseamnã aplicarea unui „tipar”, a unei scheme
prestabilite la un conþinut anume; proiectarea activitãþii didactice înseamnã
anticipare, deci reflecþie prealabilã asupra a ceea ce ar fi de dorit sã se întâmple,
imaginarea unui scenariu al activitãþii; a desfãºura o lecþie înseamnã a crea
situaþii autentice de învãþare .1

Profesorul de religie, fie el preot sau laic, fãrã a neglija etapele cunoscute ale
proiectãrii didactice, trebuie sã facã referinþã, în primul rând, la douã realitãþi:
pe de o parte, fiind trimisul Bisericii în ºcoalã, va trebui sã fie un bun
cunoscãtor al materiei pe care o are de prezentat, va trebui sã prezinte lucrurile
din prisma credinþei ºi a învãþãturii Bisericii; pe de altã parte, trebuie sã aibã
totdeauna în faþa sa copilul ce trebuie format, copilul care este o persoanã ce-ºi
are personalitatea sa, ºi nu un simplu obiect. Oricât de bine pregãtit ar fi
profesorul, dacã pierde din vedere acest lucru, riscã sã compromitã misiunea
cu care a fost învestit. Folosind o imagine plasticã, aº putea spune cã cele douã
realitãþi amintite reprezintã cele „douã ºine ale unei cãi ferate” care-l ajutã pe
profesor sã ajungã la destinaþie; în momentul în care s-ar îndepãrta de una
dintre ele, ºansele de a ajunge la þintã sunt compromise. În jurul acestor doi poli
se construieºte întregul demers didactic, tot procesul curricular cu toate relaþiile
existente în interiorul sãu. Orice proiectare didacticã trebuie sã þinã seama de
aceste realitãþi ºi sã porneascã de aici. 

Profesorului de religie i se cere o cunoaºtere sistematicã, globalã ºi detaliatã
a materialului ºtiinþific ce þine de religie. În acelaºi timp, el trebuie sã discearnã
ceea ce e fundamental de ceea ce e mai puþin important, sã organizeze
conþinutul într-o ierarhie de adevãruri interdependente ºi care sã decurgã unele
din altele, sã-l examineze în funcþie de exigenþele elevilor, ale programelor, ale
situaþiilor psiho-sociologice ale fiecãrei clase. Profesorul trebuie sã fie
totdeauna „cu un ochi” la programã ºi la materialul de prezentat, însã „cu
amândoi ochii” la exigenþele psihologice ale clasei. E necesarã convingerea cã
nu existã soluþie fãrã a exista mai întâi problema. Elevii pe care profesorul îi
are în faþã au anumite probleme existenþiale care pot fi rezolvate numai dacã
sunt cunoscute. De multe ori profesorul riscã sã ofere unele soluþii la
„problemele sale” ºi la probleme pe care crede cã le au ºi elevii, dar care, de

Cf. M. M OM ANU, „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice” în Psihopedagogie –1

pentru examenele de definitivare ºi grade didactice, ed. C. CUCOª, Polirom, Iaºi 1998, 215.
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fapt, nu reprezintã o problemã pentru aceºtia, ºi sã nu ofere, în realitate, soluþii
la problemele reale cu care ei se confruntã. Lecþia abstractã, îndemnul sau
mustrarea abstractã nu sunt false în sine, considerate în mod izolat, ci sunt false
pentru cei care le ascultã, deoarece nu sunt adaptate vieþii lor. Se pot emite
sentinþe morale admirabile ºi mãreþe, adevãruri ºtiinþifice de necontestat, care
însã îl lasã indiferent ºi rece pe elev. În schimb, poate fi rostit un singur cuvânt
modest, dar oportun, care sã trezeascã o inimã aþipitã. 

Un autor italian, Giuseppe Cionchi, defineºte astfel ora de religie: o
întâlnire-dialog între profesor ºi elevi în vederea unei cercetãri comune (studiu
comun) asupra unei probleme specifice (în cazul nostru: asupra realitãþii
religioase catolice) pentru a modifica treptat personalitatea acestora în raport
cu însãºi realitatea analizatã .2

Se pare cã, de foarte multe ori, este neglijat acest aspect al orei de religie:
întâlnire-dialog. Întâlnirea presupune orientarea comunã a douã persoane (cea
a profesorului ºi cea a elevului), în toate componentele respective (nu ajunge,
deci, sã se întâlneascã intelectual; trebuie sã se punã în miºcare afectivitatea,
comportamentul), cu intenþia de a parcurge împreunã calea spre adevãr.
Dialogul se realizeazã atunci când se discutã împreunã, se comunicã, se oferã
ºi se primeºte. În mod logic, totul este o lecþie; nu doar actul didactic specific
din timpul orei de curs, ci fiecare întâlnire dintre profesor ºi elevi: în pauzã, pe
stradã, în comunitãþile parohiale, în activitãþile extraºcolare, în diferitele forme
de asociere posibile. Aceasta este lecþia ca întâlnire globalã: cu elevul, în
întregime, cu toatã viaþa sa. 

În ceea ce priveºte cunoaºterea elevului, e bine de înþeles apoi faptul cã
fiecare elev îºi are viaþa sa proprie, iar educatorul nu este stãpânul acesteia, ci
un ghid înþelept ºi dezinteresat în împlinirea acelui proiect de viaþã pe care
fiecare copil îl are înlãuntrul sãu. A cunoaºte, aºadar, elevul este indispensabil
într-un proces didactic. Aceasta înseamnã cã profesorul va trebui sã fie capabil
sã sondeze elementele care formeazã sufletul omenesc, sã cunoascã legile
generale legate de interesele unei persoane, sã distingã aspiraþiile vârstei
evolutive ºi legile psihologice ale învãþãrii .3

A cunoaºte elevul înseamnã a ºti sã identifici starea sa socialã, cu toate
condiþionãrile la care este supus: familia, mediul, cultura, ºi sã þii cont de ele

 G. CIONCHI, Didattica della religione – per le scuole materne, elementari, medie superiori2

secondo i nuovi programmi, Elle Di Ci, Torino 1995, 109.

 Cf. G. CRAVOTTA, Professionalità nell'insegnamento della religione cattolica, SEI,3

Torino 1991, 153.
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în transmiterea mesajului educativ. Copilul, tânãrul pe care profesorul de
religie îl are în faþã nu este o entitate abstractã, ci o persoanã concretã. Aceastã
persoanã, încã de la naºtere este posesoare a unor caracteristici specifice: a avut
de-a face cu pãrinþii care au adus-o pe lume, a fãcut parte dintr-o familie
determinatã cu o situaþie socio-psihologicã bine definitã. Acest copil a trebuit
sã se adapteze ºi sã-ºi asume atitudini, comportamente ºi scheme mentale în
funcþie de aceºti factori ºi de alþii asemãnãtori. În calitate de profesori de
religie, nu putem face abstracþie de trecutul acelui copil; chiar dacã este la
început de ºcoalã (sã zicem în clasa I), el nu este o tabula rasa pe care noi
scriem ce vrem sau ce ne convine. A educa o persoanã înseamnã a-i oferi acele
instrumente care pot sã o ajute sã valorifice cât mai bine toate darurile care zac
în interiorul ei. Aici doresc sã împãrtãºesc o altã experienþã din ºcoalã: am
asistat la douã ore de religie diferite cu aceeaºi clasã (clasa I) ºi am vãzut cum
au înþeles douã tinere (profesoare) aceeaºi situaþie. Un copil a venit la ora de
religie fãrã caiet ºi creion etc. La prima orã, profesoara a vãzut imediat cã
acestui copil îi lipsesc cele necesare ºi i-a dat din geanta ei (unde avea o rezervã
de mai multe pixuri ºi mai multe foi de hârtie) un pix, câteva culori pentru
desenat ºi o coalã de hârtie. Copilul i-a zâmbit ºi i-a mulþumit. Peste o
sãptãmânã, acelaºi copil a venit din nou fãrã cele necesare. Când noua
profesoarã a vãzut cã nu scrie l-a certat tare ºi i-a spus cã nu mai are ce cãuta
la orã dacã nu-ºi aduce caietul de religie ºi ceva de scris. Copilul a început sã
plângã. Dupã orã, am aflat cã era un copil dintr-o familie foarte sãracã ºi
pãrinþii nu i-au cumpãrat cele necesare pentru ºcoalã... 

Cred cã o cunoaºtere mai clarã a situaþiei fiecãruia l-ar ajuta pe profesorul
de religie sã evite multe situaþii delicate ºi, mai ales, i-ar fi un sprijin în
înþelegerea ºi ajutarea fiecãrui copil în parte.

2. Puncte de sprijin în proiectarea lecþiei de religie 

Pe lângã cunoaºterea materiei ºi a copilului, consideraþi ca polii în jurul
cãrora se desfãºoarã ora de religie, este necesarã apoi cunoaºterea finalitãþii
educative ºi competenþa în dialogul educativ-didactic. Fiecare disciplinã din
ºcoalã este importantã în mãsura în care se raporteazã la finalitatea unitarã a
procesului educativ care constã în formarea integralã a persoanei. 

Metodologia didacticã avertizeazã cã pot fi multe moduri de a comunica un
mesaj; important este sã cãutãm modul cel mai just, pentru ca mesajul sã
ajungã în spiritul uman ºi sã provoace acea nevoie intelectivã ºi acea reacþie
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afectivã care duc la o implicare a persoanei în raport cu propriul proiect de
viaþã.

Din acest motiv, programele semnaleazã cã diferitele discipline nu trebuie
predate în sine, ci în lumina valorilor umane pe care le posedã, astfel încât sã
devinã mijloace de educaþie, care sã trezeascã în elev gama vastã de
potenþialitãþi de maturizare a spiritualitãþii sale. Acþiunea didacticã se realizeazã
într-un sistem organic ºi dinamic: profesorul stimuleazã elevul prin intermediul
comunicãrii didactice, propunându-i anumite informaþii care trebuie asimilate
sau un mesaj ce trebuie descoperit, în vederea unei finalitãþi care trebuie atinsã.

Cele spuse pânã acum despre proiectarea lecþiei de religie pot fi structurate
pe baza unui algoritm procedural ce coreleazã urmãtoarele patru întrebãri :4

– Ce voi face?
– Cu ce voi face?
– Cum voi face?
– Cum voi ºti dacã am realizat ceea ce mi-am propus?
Aceste patru întrebãri sunt expresia celor patru etape fundamentale în

proiectarea lecþiei: 

Etapa I: Rãspunsul la prima întrebare (Ce voi face?) ne duce la identificarea
obiectivelor lecþiei.

A avea o finalitate în tot ceea ce face, este unul dintre elementele esenþiale
ce-l deosebeºte pe om de celelalte fiinþe; acestea acþioneazã din instinct, omul
urmãreºte un scop în ceea ce face. Obiectivul educaþional este expresia
anticipãrii unui rezultat aºteptat într-un context concret al instruirii; el ne aratã
ce se urmãreºte în fiecare secvenþã a procesului educaþional ºi ne dã repere
pentru evaluarea performanþelor obþinute. Importanþa identificãrii corecte a
obiectivelor reiese din funcþiile pe care acestea le îndeplinesc în contextul unei
activitãþi sau în contextul general al instruirii :5

– funcþia anticipativã: obiectivul este anticiparea unui rezultat deziderabil
ºi realizabil într-un context pedagogic;

– funcþia evaluativã: obiectivul este un reper sau un sprijin pentru evaluare;
raportarea rezultatelor obþinute la obiective (ca rezultate scontate) dã mãsura
eficienþei activitãþii desfãºurate;

 Cf. I. JINGA – I. NEGREÞ, „Predarea ºi învãþarea eficientã”, Revista de pedagogie (1982)4

1-6.

 Cf. M. MOM ANU , „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice”, 210.5
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– funcþia axiologicã: obiectivele sunt expresia unor valori educaþionale ºi
orienteazã elevii cãtre aceste valori;

– funcþia de organizare ºi reglare a întregului proces pedagogic: obiectivele
sunt adevãrate criterii de referinþã ce orienteazã proiectarea, desfãºurarea ºi
evaluarea tuturor activitãþilor educative ºi permit, în consecinþã, controlul ºi
(auto)reglarea proceselor pedagogice.

Se ºtie bine cã existã diferite clasificãri ale obiectivelor educaþiei (le
enumerãm aici numai cu titlu informativ), astfel: 

a) în funcþie de domeniile vieþii psihice putem vorbi despre:
– obiective cognitive: vizeazã însuºirea de cunoºtinþe, deprinderi ºi

capacitãþi intelectuale;
– obiective afective: se referã la formarea de sentimente, interese, atitudini

etc. (acestea se regãsesc în mod frecvent la ora de religie, deºi nu sunt uºor de
operaþionalizat);

– obiective psiho-motorii: vizeazã comportamente de ordin fizic.
b) în funcþie de gradul de generalitate:
– obiective generale (cadru), cu grade diverse de generalitate, denumite de

unii autori ºi finalitãþi sau scopuri ale educaþiei;
– obiective medii (de referinþã); 
– obiective concrete (operaþionale). Obiectivul operaþional este expresia

anticipãrii de cãtre profesor a unor comportamente ale elevului, observabile ºi
mãsurabile într-un timp scurt, cum ar fi timpul desfãºurãrii unei activitãþi
didactice.

Obiectivele cadru ºi cele de referinþã le gãsim în programa analiticã a
fiecãrei discipline, inclusiv în cea de religie. Rolul profesorului în proiectarea
didacticã este de a stabili obiectivele operaþionale care, desigur, trebuie sã fie
corelate cu cele generale ºi medii. Pentru proiectarea ºi desfãºurarea unei lecþii
este deosebit de important:

– sã exprimãm obiectivul fundamental sau scopul lecþiei, în funcþie de
obiectivele disciplinei ºi ale capitolului în care se integreazã lecþia;

– sã identificãm corect obiectivele operaþionale ale lecþiei.
Precizarea clarã a obiectivelor educaþionale este condiþia fundamentalã a

proiectãrii corecte a lecþiei. Dacã educatorul nu ºtie, înainte de a începe lecþia,
cu ce rezultate concrete trebuie sã se încheie ea, atunci confuzia în desfãºurarea
lecþiei ºi eºecul final sunt de aºteptat. În mod obligatoriu, obiectivul educaþional
trebuie sã vizeze delimitarea unei conduite sau achiziþii educative, care sã fie
redatã prin comportamente identificabile, vizibile, concrete. Exprimarea unui
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obiect operaþional este o acþiune de mare rãspundere din partea profesorului,
întrucât se pot naºte unele confuzii ce conduc, din start, la eºuarea unei lecþii .6

În definirea unui obiectiv operaþional este bine sã se þinã cont de urmãtoarele
aspecte :7

– un obiectiv nu descrie activitatea profesorului, ci schimbarea care se
aºteaptã sã se producã, în urma instruirii elevului;

– obiectivul trebuie sã fie formulat în termeni comportamentali expliciþi,
prin utilizarea unor „verbe de acþiune”;

– fiecare obiectiv concret trebuie sã vizeze o operaþie singularã, pentru a
facilita mãsurarea ºi evaluarea, ºi nu o asociaþie sau o multitudine de operaþii,
mai mult sau mai puþin distincte;

– un obiectiv trebuie sã fie elaborat în cât mai puþine cuvinte, pentru a uºura
referirea la conþinutul sãu specific;

– obiectivele sã fie integrate ºi derivabile logic, pentru a fi asociate
construcþiei logice a conþinutului informaþional ºi a situaþiilor instructive.

Un obiectiv este descris cu precizie atunci când comunicã unei alte persoane
ce ar trebui sã facã pentru a observa cã scopul unei lecþii a fost atins. Scopul
unui curs trebuie sã aibã în vedere ceea ce va ºti elevul dupã lecþie, ºi nu ceea
ce face în timpul ei. Apoi, scopurile trebuie stabilite în termenii unor rezultate
imediate ale instruirii, ºi nu în cei ai realizãrilor mai îndepãrtate. Având în
vedere finalitãþile educaþiei religioase, profesorul de religie trebuie sã se simtã
mult mai responsabil în operaþionalizarea ºi atingerea acestor obiective.

Etapa a II-a: La a doua întrebare (Cu ce voi face?) rãspunsul îl gãsim în
analiza resurselor. 

Dupã identificarea obiectivelor, profesorul trebuie sã realizeze o analizã
detaliatã a principalelor categorii de resurse implicate în desfãºurarea
activitãþii:

a) resurse umane: elevul (trãsãturi de personalitate, interese, trebuinþe de
învãþare etc.); profesorul (pregãtire ºtiinþificã ºi psihopedagogicã, competenþã
comunicativã etc.);

b) resurse de conþinut didactic: ansamblul valorilor educaþionale
(cunoºtinþe, priceperi, deprinderi, capacitãþi, atitudini) ce fac obiectul

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, Polirom, Iaºi 1999, 257.6

 L. VLÃSCEANU , „Proiectarea pedagogicã”, în Curs de Pedagogie, Bucureºti 1988, 256-7

257.
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procesului de predare/învãþare; selecþia conþinuturilor didactice se face în
funcþie de obiectivele identificate (abordare curricularã), pe baza planului de
învãþãmânt, a programei ºcolare, a manualului ºcolar ºi a altor materiale
informative cu caracter didactic;

Conþinutul educativ trebuie sã realizeze un echilibru între componentele
informative ºi cele formative. Modalitatea clasicã de a preda (cea legatã de o
formare enciclopedistã) este din ce în ce mai mult pusã în discuþie datoritã mai
ales, evoluþiei enorme din ultimul timp a ºtiinþelor corelatã cu o creºtere
cantitativã ce devine practic imposibil de asimilat. De aceea, se insistã tot mai
mult pe formarea unor metode de învãþare (a învãþa pe cineva sã înveþe) pentru
ca persoana sã fie în mãsurã mai târziu sã se autoformeze. Un profesor este cu
atât mai bun cu cât reuºeºte sã-l înveþe pe elev exact ceea ce poate (elevul) ºi
are realmente nevoie. Premisa de la care se pleacã trebuie sã fie una optimistã,
în sensul cã orice copil poate fi învãþat cu sau pentru ceva, cu condiþia alegerii
celor mai potrivite metode ºi mijloace de educaþie. Profesorul trebuie sã-ºi
cunoascã bine clasa, particularitãþile indivizilor care o compun, eventualele
rupturi sau blocaje comunicative etc.8

Faptul cã la noi nu au fost elaborate încã manuale decât pentru clasele I-III
constituie o problemã ºi o dificultate foarte mare pentru orice profesor de
religie. În acelaºi timp, e vorba de o angajare ºi de o responsabilitate mai mare
în selectarea ºi organizarea conþinutului pentru ora de religie.

c) resurse de ordin material: materiale didactice ºi mijloace tehnice care pot
contribui la eficientizarea activitãþii;

d) locul desfãºurãrii activitãþii (clasã, laborator, atelier, bibliotecã etc.);
e) timpul disponibil pentru o activitate didacticã.

Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime constituie rãspunsul
la a treia întrebare: cum voi face?

Eficienþa activitãþi didactice depinde în mare mãsurã de calitatea demersului
de selectare ºi corelare a celor mai potrivite metode, mijloace ºi materiale
didactice; aceastã etapã mai e cunoscutã ºi ca etapa selectãrii ºi corelãrii celor
„trei M” (Metode, Materiale, Mijloace). Cercetãrile experimentale ºi experienþa
educativã dovedesc, deopotrivã, cã eºecul multor activitãþi didactice îºi are
cauzele la acest nivel al proiectãrii pedagogice. Conturarea strategiei didactice

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 258.8
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permite deja profesorului sã-ºi imagineze scenariul aproximativ al activitãþi
sale.

Putem fi siguri cã alegem cea mai potrivitã strategie?
Nu întâmplãtor aceastã etapã urmeazã dupã identificarea obiectivelor ºi

analiza resurselor. Principalii factori care contribuie la selectarea ºi îmbinarea
celor „trei M” într-o strategie didacticã sunt:

– specificul activitãþii (comunicare/însuºire de cunoºtinþe, evaluare, formare
de priceperi ºi deprinderi etc.);

– obiectivele operaþionale identificate;
– contextul psihopedagogic al instruirii (gradul de motivare a elevilor,

nivelul pregãtirii lor);
– contextul material al instruirii (materiale ºi mijloace didactice disponibile);
– stilul ºi personalitatea profesorului.
În ultimã instanþã, conturarea unei strategii didactice ºi aplicarea ei cu succes

depind de personalitatea profesorului, de stilul sãu pedagogic, de experienþa ºi
imaginaþia sa pedagogicã. În principiu, nu se poate spune cã existã o metodã
„mai bunã” decât alta; succesul unei activitãþi nu depinde atât de alegerea unei
metode, cât de felul în care este pusã în valoare de cel ce a fãcut alegerea. Totul
sau aproape totul depinde de arta profesorului de a-ºi pune în valoare cuvântul
ºi gestul, o artã care nu e în întregime înnãscutã, ci e în mare parte rodul unei
munci pasionate ºi al voinþei de a fi profesor, adicã un model .9

Etapa a IV-a: Elaborarea instrumentelor de evaluare reprezintã rãspunsul
la cea de-a patra întrebare: cum voi ºti dacã am realizat ceea ce mi-am propus? 

Între funcþiile obiectivelor educaþiei am vãzut cã existã ºi o funcþie
evaluativã: precizarea corectã a obiectivelor ºi posibilitãþilor de
operaþionalizare a acestora oferã un sprijin serios în procesul de evaluare a
rezultatelor elevilor ºi a activitãþii profesorului, sugerând alegerea unor
instrumente de evaluare adecvate obiectivelor propuse, utilizarea lor în anumite
momente ale desfãºurãrii activitãþii, precum ºi interpretarea ºi utilizarea
rezultatelor în sensul optimizãrii activitãþii ºi, implicit, al pregãtirii elevilor.
Între obiective ºi evaluare se realizeazã un continuu feed-back care are
repercursiuni ºi asupra celorlalte componente ale curriculumului. Aº dori sã
mai subliniez, împreunã cu profesorul Cucoº, cã 

 Cf. M. MOM ANU , „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice”, 214.9
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proiectul didactic este bine format dacã el stabileºte de la bun început o procedurã
de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor propuse. Evaluarea cea mai
reuºitã este cea care se face pornind de la obiectivele operaþionale ale activitãþii.
Ea trebuie sã vizeze raportul dintre rezultatele obþinute ºi rezultatele scontate
(obiectivele). În funcþie de acurateþea enunþãrii obiectivelor ºi de mãsura insinuãrii
acestora în achiziþii comportamentale concrete, observabile, se poate determina,
prin evaluare, eficienþa activitãþii didactice, ca un raport dintre rezultatele obþinute
ºi resursele consumate. Rezultatele obþinute trebuie conexate în mod necesar cu
resursele psihologice ºi de timp consumate, pentru a ajunge la respectivele
rezultate. O activitate didacticã este cu atât mai eficientã cu cât obiectivele ei au
fost realizate într-un timp cât mai scurt cu cheltuieli minime de resurse materiale,
cu mai puþinã obosealã ºi cu mai multã plãcere pentru efortul depus. Scopul
evaluãrii nu este de a eticheta ºi ierarhiza elevii o datã pentru totdeauna, ci de a
perfecþiona necontenit procesul instructiv-educativ, prin evidenþierea unor puncte
slabe sau neajunsuri, prin asigurarea unei autoreglãri ºi închideri sporitoare ce au
loc chiar în cuprinsul sistemului acþional de instruire . 10

Cele patru etape de referinþã în proiectarea didacticã nu trebuie luate separat,
ci în strânsã interdependenþã ºi fiecãreia trebuie sã i se recunoascã rolul sãu
specific ºi importanþa proprie. Insistând prea mult asupra uneia ºi neglijând-o
pe cealaltã, se poate ajunge la un anumit dezechilibru în însãºi desfãºurarea
actului didactic. 

Ceea ce am reliefat pânã acum prin cele patru etape ale proiectãrii, dar ºi
prin prima parte a expunerii, poate fi sintetizat în urmãtoarele acþiuni concrete
pe care le are de întreprins profesorul : 11

– analiza generalã a lecþiei prin consultarea programei, manualului sau a
altor materiale bibliografice ºi analiza situaþiei psihosociale a elevilor;

– determinarea, în funcþie de acestea, a obiectivului general ºi a obiectivelor
operaþionale;

– selectarea ºi organizarea conþinutului învãþãrii în unitãþi ºi teme principale,
care sã fie convergente ºi sã fie în corelaþie cu obiectivele fixate;

– alegerea ºi combinarea metodelor ºi procedeelor didactice pentru situaþiile
didactice concrete, în acord cu secvenþele de conþinut, particularitãþile elevilor,
obiectivele lecþiei;

– selectarea unor mijloace de învãþãmânt sau proiectarea unor materiale
cerute de fiecare eveniment al instruirii;

 C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 259.10

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 260.11
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– stabilirea modalitãþilor de activitate cu elevii (activitate frontalã, abordare
individualizatã, lucrul în grupuri sau pe grupe de nivel, activitate combinatã);

– alegerea metodelor ºi instrumentelor de evaluare corespunzãtoare pentru
a constata nivelul realizãrii obiectivelor propuse.

În concluzie, se poate spune cã proiectarea unei lecþii constituie o problemã
de o importanþã deosebitã pentru orice cadru didactic. Acest demers se
realizeazã þinând cont de mai multe variabile, cum ar fi complexitatea
conþinutului, gradul de pregãtire ºi de motivare a elevilor, natura strategiilor
aplicate, tipurile de lecþii alese etc. Planul de lecþie la o orã de religie trebuie
sã fie o cale de intrare progresivã a omului în misterele sacralitãþii, printr-o
explorare deliberatã a câmpului de posibilitãþi ºi de cerinþe ale diferitelor
vârste. Succesul unei lecþii, eficienþa ºi roadele sale sunt oarecum garantate de
o proiectare didacticã bine fãcutã, o proiectare care sã anticipe principalele
secvenþe instructiv-educative. Elaborarea unei lecþii constituie un act aºa numit
de „inginerie didacticã”, ce nu trebuie neglijat niciodatã. Pentru aceasta,
profesorul trebuie sã dovedeascã o bunã pregãtire de specialitate ºi o pregãtire
metodicã, o instrucþie pedagogicã, o experienþã în materie de predare.
Improvizaþia sau indiferenþa cu privire la pregãtirea unei ore de religie
constituie nu numai o lipsã gravã, ci chiar un pãcat mare, deoarece efectele
negative ale lipsei de formare religioasã se pot vedea nu numai în viaþa aceasta,
ci pot pune sub semnul întrebãrii însãºi mântuirea sufletului acelei persoane
care a fost încredinþatã profesorului.

Riassunto

L’educazione religiosa nella scuola di Stato costituisce per noi, in un certo senso,
una novità e nelle stesso tempo una sfida. Le persone che entrano nella scuola con
questa missione devono prima confrontarsi e poi conformarsi alla mentalità e alla
metodologia della scuola, tenendo sempre presente il mandato che ne hanno
ricevuto dalla parte della Chiesa. Il modello corricolare, entrato nella scuola
negli ultimi trent’anni rappresenta anche lui una sfida per l’insegnamento della
religione. Gli insegnanti di religione (sacerdoti o laici) devono saper usare la
tecnologia attuale della scuola affinchè questa disciplina, anche se particolare,
non sia considerata superflua o distacatta dalle altre discipline. 
Il presente saggio vorebbe presentare nella prima parte diversi aspetti riguardo
il ruolo e la peculiarità dell’insegnamento della religione, mettendo in risalto i
due „poli” intorno ai quali si deve progettare un’unità didattica (il fatto religioso
presente nella vita degli allievi e nella società e l’allievo come persona coinvolta
in un vero dialogo nella classe). L’insegnante di religione deve avere una buona
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conoscenza non solo del contenuto da insegnare, ma anche di tutto il processo
psicopedagogico. Conoscere e riconoscere l’allievo/a in tutta la sua complessità
rappresenta una delle chiave del successo...
Nella seconda parte invece ho insistito di piu sull’aspetto didattico riguardo la
progettazione di una lezione o unità didattica. Il modello corriculare costruito
sull’asse finalità – contenuti e altre risorse – metodi, mezzi, tecniche – valutazione
rappresenta l’itinerario che l’insegnante di religione deve percorrere prima di
entrare nella classe. 
In conclusione, ho sottolineato che senza una buona progettazione la lezione
rischia di fallire (almeno in una certa misura) e, in questo senso l’insegnante di
religione dev’essere consciente delle conseguenze che una tale situazione possono
avere per tutta la vita di una persona.


