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În douã serii consecutive (8-9 ºi 15-16 martie 2002), Academia Catolicã „Sf.
Augustin” din Iaºi a organizat un simpozion teologico-pedagogic pe tema
„Religia în ºcoalã la începutul mileniului al III-lea”, în Casa Misionarilor
Verbiþi din Traian (judeþul Neamþ). Au luat parte mons. Petru Gherghel,
episcop de Iaºi, mons. Aurel Percã, episcop auxiliar de Iaºi, mai mulþi pãrinþi
profesori de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, câþiva profesori de
la Universitatea „Al. I. Cuza” ºi ªcoala Normalã „Vasile Lupu” din Iaºi, preoþii
responsabili cu asistenþa spiritualã a profesorilor de religie din dieceza de Iaºi
ºi profesorii de religie (peste 130) din judeþele Neamþ, Iaºi, Suceava, Botoºani,
Bacãu, Vaslui, Vrancea ºi Galaþi. Lucrãrile acestui simpozion sunt publicate în
paginile care urmeazã.

Cãutând un rãspuns la problemele materiale ºi spirituale din societatea
româneascã la început de mileniu III, organizatorii colocviului de la Traian au
considerat cã ºcoala publicã în general poate contribui la depãºirea lor,
deoarece este ºi trebuie sã rãmânã un spaþiu de formare integralã a tinerelor
generaþii. Analizând acest aspect ºi având conºtiinþa cã în zilele noastre miza
ºcolii este enormã – ºtim cu toþii cã om adevãrat este omul educat –,
participanþii la simpozion au fost de acord cu faptul cã politica educaþionalã din
þara noastrã lasã de dorit, poate nu atât la nivel teoretic, cât mai ales la nivel
practic.

Din acest punct de vedere, s-a remarcat faptul cã în privinþa educaþiei
religioase în ºcolile publice existã voinþa politicã de aliniere la standardele
europene, însã asumarea noului cadru legislativ de cãtre responsabilii
programelor de studii religioase nu este însufleþitã de valorile spiritului
european occidental – convieþuire democraticã, toleranþã, respect faþã de
diferenþa confesionalã, lingvisticã ºi culturalã, dialog intercultural etc. –, fiind
nevoiþi pe alocuri sã asistãm la manifestãri de intoleranþã, indiferenþã, uneori
chiar dispreþ faþã de ora de religie ºi faþã de profesorul de religie din ºcoalã.

În acest sens, „cazul judeþului Neamþ” este concludent ºi îngrijorãtor. Nu
intenþionãm sã facem furtunã într-un pahar cu apã, dar este destul de
simptomatic faptul cã, „atunci când nu mai sunt bani”, responsabilii
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învãþãmântului public se dispenseazã de componenta religioasã a formãrii
elevilor. Acesta este aspectul care trebuie sã dea de gândit. În spatele „cazului
Neamþ”, se pot vedea câteva fantasme pãguboase care bântuie prin ºcolile
româneºti: religia nu este consideratã o dimensiune esenþialã pentru viaþa
omului; religia este înþeleasã ca discurs ideologic de care va trebui sã scãpãm
mai devreme sau mai târziu; valorile religioase sunt asimilate unei credinþe
monoconfesionale ºi, prin urmare, pot fi lãsate în seama familiei sau a Bisericii;
raþionalitatea ºtiinþificã ºi tehnologicã sub imperialismul cãreia se aflã ºcoala
româneascã nu poate coabita cu raþionalitatea analogicã specificã acelui univers
de simboluri, rituri, comportamente care poartã numele de religie; se identificã
în mod eronat religia cu catolicismul sau cu ortodoxismul, credinþa cu
religiozitatea, crezul confesional cu spiritualitatea; statutul orei de religie ºi
formarea profesorilor de religie nu se bucurã de aceeaºi atenþie care se acordã
disciplinelor la modã în „societatea epistemologicã” ºi în „societatea
informatizãrii”; profesorii de alte discipline decât cele religioase nu sunt
capabili sã integreze fenomenul religios pe care inevitabil îl întâlnesc în drumul
lor de studiu ºi de formare, izolându-l în mod arogant în zona „preºtiinþificã”
etc.

Pentru a preveni sau a îndepãrta asemenea interpretãri ºi comportamente
reducþioniste, simpozionul ºi-a propus sã analizeze profilul moral ºi profesional
al profesorului de religie ºi statutul lecþiei de religie în ºcoalã; modul în care
religia în ºcoalã poate contribui la însãnãtoºirea societãþii româneºti în spiritul
valorilor democratice din Uniunea Europeanã la care se pregãteºte sã adere;
modalitãþile de manifestare ale unei educaþii la libertate în sensul de opþiune
pentru valori; proiectul unei formãri integrale, adicã deschisã vieþii în plinãtatea
ei; modalitãþile prin care religia poate favoriza relaþii noi între copii, între
pãrinþi, între copii ºi pãrinþi; dacã formarea religioasã îngãduie copiilor ºi
tinerilor sã dea un sens vieþii.

Fãrã îndoialã, existã o distanþã între intenþii, idealuri ºi fapte. Lucrul acesta
s-a verificat ºi în cazul simpozionului ale cãrui lucrãri le publicãm în paginile
revistei noastre.

Astfel, în prima zi simpozionului, atât în prima, cât ºi în a doua serie, pr. Vl.
Petercã a subliniat faptul cã religia creºtinã trebuie mai întâi sã fie înþeleasã ºi
apoi trãitã; pr. A. Bulai a spus cã nu trebuie uitat izvorul din care se hrãneºte
ºcoala la începuturile ei, dar ºi astãzi, ºi anume din legãtura ei intimã cu
locurile de cult, cu sanctuarele; pr. W. Dancã a fãcut diferenþa între creºtinism
ºi religiozitate, arãtând cum creºtinismul este o cale cãtre Dumnezeu, este o
religie a alteritãþii transcendente ºi, prin urmare, identitatea creºtinului se
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defineºte prin raportul lui cu celãlalt, cu cel diferit poate ca mentalitate, culturã,
credinþã etc.; pr. ªt. Lupu a arãtat cã persoana cheie a proiectului educaþional
este profesorul, de aceea este necesar sã fie înzestrat cu cele necesare
comunicãrii – capacitate de dialog, calitãþi umane – ºi sã beneficieze de o
formare permanentã; Preasfinþitul P. Gherghel ºi Preasfinþitul A. Percã spuneau
cã profesorul de religie este o bogãþie pentru ºcoalã, iar Biserica este solidarã
cu profesorul de religie, deoarece, în felul lui, participã la lucrarea ei de
evanghelizare a lumii.

În cadrul discuþiilor care au avut loc pe ateliere atât în prima, cât ºi în a doua
serie, participanþii au cerut lãmuriri asupra calitãþii raportului dintre copii ºi
pãrinþi în privinþa participãrii la ora de religie, s-au întrebat cum putem adapta
limbajul parabolelor la lumea de astãzi, cum putem dialoga cu reprezentaþii
altor confesiuni sau religii, cum putem face ca lecþia de religie sã fie mai
atractivã, cum putem rãspunde la concurenþa neloialã a profesorilor ortodocºi,
cum putem aprofunda comuniunea dintre profesor ºi elev, cum putem suplini
lipsa de manuale de religie, dacã nu ar fi necesarã cumva predarea religiei ºi la
adulþi, cum putem schimba mentalitatea copiilor ºi a familiilor doar într-o
singurã orã de religie pe sãptãmânã ºi altele asemenea.

De fiecare datã, a doua zi a simpozionului a fost consacratã unor teme
practice. Avocata M. Ciobanu a arãtat cã legislaþia civilã cu privire la ora de
religie este sãracã ºi oscilantã; pr. M. Patraºcu a spus cã legislaþia Codului de
drept canonic este sãracã în precizãri, totuºi subliniazã un principiu
fundamental, ºi anume cã pãrinþii au obligaþia de a-i educa pe copii în spiritul
valorilor creºtine; fratele A. Andueza ºi fratele A. Perera au subliniat faptul cã
ºcoala catolicã este o alternativã care se manifestã prin competenþã pedagogicã
ºi cultivã dialogul fecund între ºcoalã ºi culturã, ºcoalã ºi Bisericã, ºcoalã ºi
societate; prof. C-tin Cucoº afirma cã educaþia religioasã se deosebeºte de
învãþãmântul religios ºi a pledat cauza integrãrii religiei în ºcoala româneascã
de azi, mai exact integrarea conþinutului, ºi nu a confesiunilor; pr. B. Lucaci a
vorbit despre importanþa „proiectãrii didactice”, deci a lecþiei de religie,
subliniind strategiile ºi procedeele de evaluare; prof. M. Purþuc s-a oprit asupra
importanþei evaluãrii corecte a elevului de la ora de religie, care trebuie fãcutã
þinând cont de funcþia ei multiplã – diagnosticã, prognosticã, de certificare a
cunoºtinþelor, de selecþie a elevilor; iar la sfârºit, Preasfinþitul Petru Gherghel
a plasat simpozionul în cadrul drumului sinodal al Diecezei Romano-Catolice
de Iaºi, subliniind rolul pozitiv pe care îl pot juca profesorii de religie în
calitatea lor de luminãtori ai societãþii româneºti ºi ai Bisericii noastre locale.
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Pe scurt, simpozionul s-a desfãºurat în douã etape, una teologicã ºi alta
pedagogicã, ºi a pus în luminã importanþa asumãrii semnificaþiei valorilor pe
care le implicã religia, apoi, legatã de ea, importanþa doctrinei ºi a mãrturiei
creºtine, ca ºi competenþa pedagogicã a profesorilor de religie. Referitor la
aspectele pozitive, menþionãm faptul cã majoritatea profesorilor de religie
prezenþi la simpozion erau tineri, deci capabili sã suplineascã diferitele lipsuri
din învãþãmântul românesc prin curaj ºi generozitate, cã sunt în relaþii bune cu
Biserica, cu parohiile în special, cã sunt doritori de informare la zi în privinþa
orei de religie ºi de formare nu doar profesionalã, ci ºi spiritualã. Cât priveºte
aspectele negative, care aºteaptã o rezolvare prin unirea eforturilor profesorilor,
elevilor, familiilor ºi a comunitãþilor spirituale de bazã, s-a vorbit despre faptul
cã mulþi copii sunt fãrã pãrinþi de facto, aceºtia fiind plecaþi în alte þãri din
motive de muncã, cã ºcoala româneascã este lovitã de sãrãcie materialã, din
care izvorãsc alte tensiuni artificiale sau reale, cã lipsesc manualele de bazã în
predarea orei de religie.

Punând în balanþã toate aspectele relevate în cadrul discuþiilor ºi
conferinþelor, putem accepta ca ºi concluzie faptul cã ora de religie poate
contribui în mod eficient, dacã este bine înþeleasã ºi susþinutã de factorii
decizionali din ºcoli, la cunoaºterea patrimoniului cultural ºi spiritual nu doar
al þãrii, ci al Europei ºi al lumii, poate fi creatoare de sens în lumea noastrã
postideologicã ºi din ce în ce tot mai fragmentatã în ciuda globalizãrii
economice ºi informaþionale, poate crea premisele unei convieþuiri civile în
respectul diferenþei culturale ºi confesionale, în sfârºit, poate îndeplini un rol
etic în formarea integralã a tinerelor generaþii.

În spiritul dialogului cu alte instanþe decât cele locale, acest numãr al revistei
noastre gãzduieºte patru intervenþii importante în legãturã cu tema în discuþie,
semnate de cunoscutul publicist de la Timiºoara R. Lazu, de C. Simut de la
Universitatea Emanuel din Oradea, de prof. dr. C. Bild de la Universitatea de
Medicinã din Iaºi ºi de prof. F. Pajer de la Universitatea „Maria Assunta” din
Roma. Recomandãm în mod deosebit intervenþia semnatã de prof. Pajer, atât
pentru competenþa de care dã dovadã în tratarea unei teme complexe, cum este
studiul ºtiinþelor religiei în Europa pluriculturalã, cât ºi pentru faptul cã ne
introduce în experienþa europeanã cu privire la ora de religie ºi statutul
profesorului de religie, care ne poate ajuta sã înþelegem mai bine provocãrile
umane, sociale ºi culturale din zilele noastre ºi la care familia, Biserica ºi
ºcoala româneascã trebuie sã caute un rãspuns adecvat.


