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Termenul de integrare pare a fi destul de incomod, procurând disconfort ºi
suspiciune. El poate speria, de bunã seamã. Acesta trimite la o realitate
conceptualã mobilã, deschisã, improbabilã. Energiile lui semantice pot deborda
imprevizibil, pot fi folosite în mod abuziv (sunt exemple în acest sens).

Afirmãm de la bun început cã vom viza, în cele ce urmeazã, posibilitatea
integrãrii conþinuturilor de predat la disciplina Religie, ºi nu a realitãþilor la
care trimit aceste conþinuturi, adicã a ipostazelor diferitelor confesiuni sau
religii. Vizãm, deci, un plan metadiscursiv, ºi nu cel al discursurilor practice
propriu-zise care îl alimenteazã, îl întreþine. De altfel, este lucru ºtiut cã, din
punct de vedere epistemologic, cu cât urcãm mai „sus” pe linia de-
contextualizãrilor, de-subiectivizãrilor ºi „descãrnãrilor” de materialitate, cu
atât mai mult se poate face loc apropierilor, sintezelor, unificãrilor. Dacã pe
planul realitãþilor integrãrile sunt problematice sau de nedorit (iar, din acest
punct de vedere, confesiunile nu se pot unifica, întrucât acestea fiinþeazã tocmai
prin specificitatea lor, prin particularitãþile dogmatice, ritualice, expresive,
implicative etc.), pe planul cunoaºterii ºi al prezentãrii lor (în context didactic)
unificãrile devin posibile ºi chiar de dorit.

Trebuie spus cã termenul de integrare se poate corela cu alþi termeni din
aceeaºi familie semanticã, cu integral, cu întreg, în sensul de ansamblu coeziv
ºi unitar. Conþinutul noþional trimite la valorizarea numitorului comun al unui
ansamblu, la coarticularea funcþionalã, profitabilã a diferitelor arii care
formeazã un întreg. Integrarea trebuie înþeleasã ca un proces multidimensional,
ºi nu unidirecþional. Ea se extinde dincolo de planul cultural, atingând
dimensiuni sociale ºi politice. Înþeles într-un sens foarte larg, integrarea
presupune unificarea ºi fuziunea a douã sau mai multe realitãþi ori producþii
spirituale, într-un mod echitabil pentru toate pãrþile. În urma integrãrii va lua
naºtere o sintezã nouã sau un complex spiritual nou, prezervându-se totuºi
specificitãþile, ºi nu va avea loc o asimilare forþatã a unei realitãþi de cãtre
cealaltã.
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Înþelegem prin integrare pedagogicã a conþinuturilor religioase acel
parcurs didactic cumulativ-selectiv, de nivel superior, prin care se statueazã
secvenþial un standard comun de cunoºtinþe ºi valori religioase, simultan cu
degajarea unor seturi specifice, care urmeazã a fi predate tuturor elevilor unui
spaþiu ºcolar (clasã, ºcoalã), indiferent de apartenenþa confesionalã a
acestora, în care jocul dintre generalitate ºi particularitate sã se realizeze
natural, inteligent, în care o multitudine de opþiuni religioase sã se regãseascã
ºi sã fie satisfãcute din punct de vedere cognitiv, afectiv, ritualic, cultural,
comunitar.

Iatã câteva argumente pentru integrarea curricularã:
– argumentul pedagogic, prin pregãtirea unui dispozitiv didactic care sã

preîntâmpine excluderea ºi închiderea axiologicã; demersul didactic trebuie sã
scoatã în evidenþã confluenþele valorice, sã releve, ori de câte ori este cazul,
pluralitatea valoricã sporitoare în context didactic;

– argumentul sociologic-comunitar, prin explicitarea nevoii de edificare a
unor comunitãþi solidare, în care persoanele sã comunice uºor, sã se respecte,
sã se întâlneascã în expresii sau acþiuni spirituale comune;

– argumentul psihologic, prin ralierea persoanelor la standarde valorice
similare care produc, prin comunicare empaticã, stabilitate intrapsihicã ºi
confort; în acest caz se genereazã un element de securitate în plus, oamenii
simþindu-se mai siguri pe ei înºiºi;

– argumentul politico-strategic, în sensul cã integrarea poate fi un rãspuns
inteligent, tactic la eventuale mãsuri, explicite sau nu, de marginalizare sau de
excludere a parcursurilor de formare în perspectivã religioasã; multe instanþe,
inclusiv europene, se pronunþã împotriva ghetoizãrii ºi segregãrii pe criterii
etnice, confesionale, rasiale etc.; sã nu aºteptãm ca alþii sã ne-o ia înainte! 

Ce nu este integrarea pe linie didacticã?
– nu este sincretism, cumulare simplã, adunare pestriþã, nediferenþiatã,

juxtapunere de cunoºtinþe sau valori eterogene fãrã legãturã între ele; 
– nu este rezumare, sintetizare, preluare secvenþialã a ceea ce pare a fi

esenþial, exemplar;
– nu este secvenþializare, reducþionism, încercare de redare a întregului

numai prin intermediul unei pãrþi, fie ea ºi reprezentativã;
– nu este asimilare, oculatre a specificitãþii în numele unei unice ºi, în fapt,

false generalitãþi; 
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– nu este demers justiþiar, de intervenþie artificialã, de împãrþire, asistatã de
instanþe juridico-politice, a unor valori sau competenþe pe care ºi le arogã
pãrþile chemate sã se cunoascã reciproc.

Suntem într-un moment când integrarea se poate realiza prin proiectarea ºi
structurarea curriculumului la disciplina religie. În pedagogie se vorbeºte tot
mai des de conþinuturi integrate, de predare în blocuri de cunoºtinþe. Blocurile
de cunoºtinþe sunt seturi comune ºi confluente de valori cognitive, ºi nu numai,
care pot fi decelate pe direcþii multiple: elemente generale-particulare, elemente
specifice-nespecifice, elemente principale-secundare etc. Integrarea pe linie de
conþinut se poate realiza ºi în procesul didactic propriu-zis, prin apelul la
strategia predãrii în echipe de profesori de diferite specializãri sau chiar
confesiuni.

Pentru a da curs ideii exprimate în aceste pagini avansãm ºi o serie de
principii de acþiune:

– principiul realitãþii. Problema este sã integrãm ceea ce se poate integra
(cunoºtinþele ºcolare, ºi nu referinþele teologice, substratele dogmatice care nu
sunt centrul nostru de interes).

– principiul progresivitãþii ºi respectãrii particularitãþilor de vârstã.
Conþinuturile nu se vor integra chiar de la începutul parcursului de formare, din
momentul intrãrii copilului în ºcoalã: fiecare elev va fi introdus sistematic în
religia de apartenenþã ºi apoi se vor opera treptat deschiderile prin cunoaºterea
specificitãþii alteritãþii confesionale. Existã riscul altfel sã îl privãm pe elev de
consolidarea identitãþii confesionale – premisã pentru o viitoare permeabilitate
la eterogenitatea valoricã; elevul poate aluneca într-o stare de derivã, de
relativism religios, de suspensie spiritualã foarte nocivã. Elementele de
conþinut cu caracter integrativ vor fi structurate ºi desfãºurate în raport cu
predispoziþiile perceptive ºi afective ale elevilor; nu se vor construi seturi de
cunoºtinþe peste putinþa elevilor de a le pricepe.

– principiul corelativitãþii dintre închiderea ºi deschiderea confesionalã.
Tranzitul cultural, prin cunoaºterea ºi respectarea valorilor altora, dacã se face
defectuos, forþat, poate degenera în de-culturarea persoanelor, fenomen ce
genereazã desconsiderare, destrucþie spiritualã. Raportul închidere-deschidere
confesionalã, ce trebuie sã caracterizeze individul sau societãþile, nu se poate
tranºa la modul abstract, neþinând cont de persoane, vremuri, contexte. Sunt
situaþii când fixaþiile în jurul unor valori unice sunt de dorit ºi aduc beneficii
reale indivizilor sau comunitãþilor în loc sã se adopte strategii de de-centrare
ºi deschidere nelimitatã faþã de alte valori. O astfel de perspectivã de acþiune
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acompaniazã strategiile de solidarizare ºi de coagulare a energiilor grupale,
atunci când contextele le impun. Îl decentrezi pe cineva, dupã ce acesta a fost,
mai întâi,... centrat! În general, strategiile identitare, propuse prin programele
ºcolare ºi conþinuturile adiacente, premerg ºi condiþioneazã strategiile de
deschidere faþã de alþii. Nu poþi sã faci educaþie interculturalã la persoane care
mai întâi nu au fost „fixate” cultural. Este riscant sã faci educaþie
interconfesionalã, dintru început, la copii care nu au fost încadraþi în propriile
referinþe confesionale. La un moment dat, în funcþie de maturitatea culturalã a
individului, cele douã procese se vor derula simultan. Construcþia identitãþii
spirituale, individualã sau colectivã, presupune o mare flexibilitate ºi
mobilitate. Sunt numeroase oscilaþiile între, pe de o pare, închidere, repliere ºi
rabatere asupra sinelui, acumulãri ºi stocãri autarhice ºi, pe de altã parte,
deschidere, debordare spiritualã, tatonare a altuia ºi împlinire prin alþii. Cele
douã stãri sunt alternante, contradictorii, dar posibile ºi de dorit în formarea
personalitãþii. Trebuie sã observãm cã nu numai deschiderea cãtre alteritate
trebuie valorizatã, ci ºi închiderea spre sine, coagularea unei integritãþi culturale
reprezintã un pol cu aceeaºi forþã de interes. Centrarea ºi descentrarea
spiritualã, asimilarea propriilor referinþe valorice, ca ºi acomodarea cu altele
sunt procese corelative, contradictorii, care sporesc cuprinderea culturalã a
fiinþei. E nevoie sã trecem de la o viziune staticã a deschiderii sau închiderii la
o perspectivã dinamicã, pulsatorie a raportului închidere-deschidere culturalã.
Importantã nu este deschiderea în sine, sau închiderea luate izolat, ci echilibrul
dinamic dintre ele, ca ºi adecvarea acestui raport la circumstanþe date. Orice
închidere spiritualã, înþeleasã ca o formare pentru perimetrul unei culturi,
trebuie sã conþinã în ea, în orice moment, permeabilitatea deschiderii cãtre
impulsiuni dinafarã. Este obligatoriu însã ca prin aceastã strategie sã se
pãstreze permanent coerenþa existenþialã, la nivel individual sau colectiv,
nesupralicitând glisãrile interconfesionale. Avem de a face, deci, cu un parcurs
ciclic, cu închideri ºi deschideri spirituale succesive, catalizatoare ºi
îmbogãþitoare.

Integrarea se poate face la mai multe niveluri:
– la nivelul politicii ºcolare, prin crearea unui cadru legislativ ºi stipularea

unor strategii sau dispozitive organizatorice care sã faciliteze integrarea;
– la nivelul instituþional, prin strategii puse în act de cãtre ºcoli, de cãtre

aºezãmintele educaþionale de bazã;
– la nivelul conceperii ºi vehiculãrii de cãtre profesori a curriculumului în

mod concret, în procesele de predare-învãþare.
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În cele ce urmeazã, sugerãm mai multe posibilitãþi de integrare a
curriculumului.

1. Integrare prin intermediul respectãrii aceloraºi principii de structurare
a curriculumului. Sistemul actual al învãþãmântului românesc admite un plan-
cadru construit pe un set de principii filozofice, didactice ºi epistemologice,
dintre care urmãtoarele pot sluji perspectivei de integrare a conþinuturilor:

– principiul descentralizãrii ºi al flexibilizãrii, în funcþie de specificul ºcolii,
al comunitãþii locale, al dorinþelor elevilor, pãrinþilor, profesorilor;

– principiul descongestionãrii programului de lucru al elevilor, al regândirii
sarcinilor de studiu ºi de învãþare în acord cu posibilitãþile lor specifice;

– principiul eficienþei, prin valorizarea la maximum a resurselor umane ºi
materiale din instituþiile ºcolare sau comunitãþile de bazã;

– principiul selecþiei ºi ierarhizãrii culturale (stabilirea disciplinelor ºcolare
ºi gruparea sau ierarhizarea lor pe categorii de discipline sau arii curriculare);

– principiul coerenþei (integrarea pe verticalã ºi pe orizontalã a
cunoºtinþelor, evitarea rupturilor sau a contradicþiilor disciplinare);

– principiul egalitãþii ºanselor (delimitarea unor secvenþe de conþinut pentru
toate categoriile de elevi) în aºa fel încât fiecare sã se regãseascã, sã-ºi
cunoascã valorile specifice;

– principiul relativizãrii la persoane ºi al parcursului individual (prin
postularea unor elemente de conþinut diferenþiate ºi personalizate);

2. Integrare prin intermediul finalitãþilor, a obiectivelor stipulate prin
programe. Chiar dacã actualmente programele la religie sunt gândite
monoconfesional, izolat, sesizãm o încercare de unificare pe linia obiectivelor
cadru (care sunt aceleaºi pentru toate confesiunile) ºi a unor obiective de
referinþã. Este un început de integrare, mai mult simbolic, dar care anunþã cã
ceva se poate face în acest sens.

3. Integrare prin modalitãþile concrete de organizare, mai exact prin
structurarea modularã a conþinuturilor sau organizarea integratã. Temeiul
filozofic al structurãrii modulare a conþinutului îl constituie integralitatea,
adicã încercarea de a concepe o totalitate valoricã sau informaþionalã ca unitate
integratã de elemente ce îºi pierd trãsãturile secvenþiale. Structurarea modularã
înlesneºte cuprinderea cunoºtinþelor speciale în ansambluri logice care depãºesc
cantitativ ºi calitativ caracteristicile subunitãþilor curriculare. Mai mulþi moduli
se pot construi într-un lanþ modular sau o suitã de moduli care vor fi
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oferiþi/ceruþi elevilor în funcþie de obiectivele instructiv-educative sau în raport
cu interesele, aptitudinile, credinþele acestora. Învãþãmântul modular constã în
structurarea conþinuturilor în moduli didactici, aceºtia incluzând seturi de
cunoºtinþe, situaþii didactice, activitãþi ºi mijloace de învãþãmânt delimitate,
menite a se plia pe cerinþele ºi posibilitãþile unor grupe sau clase de elevi. De
altfel, unul dintre scopurile învãþãmântului modular se referã la accentuarea
flexibilitãþii conþinuturilor în funcþie de interesele ºi capacitãþile elevilor, de
particularitãþile lor psihice. Aceasta ar însemna cã anumite seturi tematice la
religie se vor face în comun, altele specifice se vor aborda separat, pe grupe
confesionale. Organizarea integratã a conþinutului presupune integrarea unor
elemente de conþinut particulare în noi structuri explicative (noi discipline) care
realizeazã un salt „metateoretic” sau „metavaloric”, preluând ºi integrând
conþinuturi esenþializate ºi resemnificate din perspectiva noii „umbrele”
explicative mai cuprinzãtoare. Integrarea valorilor se poate face pe mai multe
linii: integrarea cunoºtinþelor în jurul unui pol ºtiinþific (seturi conceptuale,
scheme operatorii, metodologii investigative), ordonarea cunoºtinþelor cãtre un
pol practic (gen „centrele de interes” ale lui Ovide Decroly – hranã, securitate,
filiaþie etc.), gruparea cunoºtinþelor în jurul unui pol cultural (religie, artã,
moralã etc.), gruparea în jurul unui pol social (aspecte economice, politice,
religioase), integrarea valorilor în funcþie de un pol personal (credinþã, iubire,
boalã, familie etc.).

4. Integrarea prin intermediul didacticizãrii, adicã la nivelul explicitãrii
unor elemente de conþinut cu caracter general – metodologii, concepte, viziuni
asupra existenþei etc., care vor fi infuzate în interiorul conþinuturilor
explicitate la religie. Didacticizarea se poate realiza în douã etape:
didacticizarea care se realizeazã la nivelul programelor ºi manualelor ºcolare
de cãtre autorii acestora ºi didacticizarea din clasã realizatã de cãtre fiecare
educator. În general, didacticizarea presupune urmãtoarele operaþii:

– detalierea temei de predat ºi specificarea competenþelor de aºteptat de la
fiecare secvenþã în parte;

– integrarea cunoºtinþelor noi cu ajutorul celor vechi, înaintarea de la
cunoscut la necunoscut;

– contextualizarea ºi personalizarea experienþelor cognitive sau acþionale noi
prin exemplificãri, studii de caz, explicitãri suplimentare etc.;

– introducerea unor informaþii de relaþie (cunoºtinþe ce faciliteazã stabilirea
de relaþii optime între concepte, explicaþii, metodologii etc.) ce se ataºeazã
obligatoriu informaþiei de bazã;
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– stabilirea unor raporturi intradisciplinare ºi interdisciplinare între diferitele
tipuri de experienþe de învãþare;

– folosirea unor metode didactice adecvate cantitãþii ºi calitãþii experienþelor
cognitive transmise;

– armonizarea situaþiei de predare cu situaþia de învãþare (prin crearea
premiselor de învãþare încã din timpul predãrii);

– exploatarea valenþelor formative ale evaluãrii ºi feed-back-ului în chip
oportun (ºtiut fiind faptul cã întãrirea rãspunsurilor elevilor constituie un factor
de motivare ºi accelerare a învãþãrii);

– scoaterea în evidenþã a unor elemente de impact asupra dorinþelor ºi
necesitãþilor elevilor, a unor seturi informaþionale cu utilizare concretã,
imediatã etc.

În cazul educaþiei în spirit religios, nu se va urmãri structurarea unor
conþinuturi teologice sofisticate; în ºcoalã nu urmãrim sã formãm teologi docþi,
ci oameni cu culturã, convingeri ºi deprinderi religioase. Or, acest lucru
presupune o relativizare a conþinuturilor domeniilor teologice la trebuinþe ºi
expectanþe spirituale fireºti ale oamenilor, rezonante cu norme
psihopedagogice. Se ºtie cã fiecare disciplinã ºcolarã trebuie sã constituie atât
un domeniu de cunoaºtere prelucrat pedagogic, cât ºi o modalitate de a
cunoaºte. Este normal ca fiecare disciplinã sã propunã elevului un mod de
gândire ºi interpretare a lumii, modalitate care garanteazã elevului investigaþii
suplimentare. Elevilor trebuie sã li se punã la dispoziþie nu numai cunoºtinþe,
ci ºi mijloace de a parveni la acele cunoºtinþe. Conþinutul dimensionat pentru
ora de religie va rãspunde acestor cerinþe minimale, de inserþie, alãturi de
adevãrurile de credinþã, ºi a unor tehnici ºi forme spirituale care sã proiecteze
individul, prin interiorizare, înspre câmpul de idei ºi trãiri specific religiei. De
aceea, lecþia de religie nu se va reduce la un simplu expozeu speculativ, cu un
conþinut strict confesional, ci va antrena elevii în perspectiva unor trãiri,
sentimente, conduite superioare. 

5. Integrare prin conceperea ºi proiectarea interconfesionalã a
conþinuturilor religioase (a include explicit în suportul curricular sau a
prezenta la lecþie ºi alte valori religioase decât cele proprii). Exigenþe
suplimentare în structurarea conþinutului se cer a fi îndeplinite în condiþiile
realizãrii unei educaþii interculturale ºi interconfesionale. Trebuie sã ºtim cã nu
suntem singurii oameni religioºi ºi cã drumurile cãtre divinitate sunt multiple
ºi diferite. În general, actualele planuri ºi programe ºcolare sunt centrate
etnocultural ºi monoconfesional, satisfãcând, astfel, sentimentele naþionale sau
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confesionale. Programele ºcolare clasice acordã o mare importanþã unor
discipline teoretice definite, mai ales în universitãþi, printre care se aflã limba
ºi literatura naþionalã, geografia naþionalã, religia naþionalã sau dominantã etc.
Programele interculturale propun decentrãri ºi restructurãri curriculare, în
sensul abordãrii comparative ºi integrative a unor conþinuturi de facturã
particular-naþional-confesionalã. Nu se abrogã prezenþa valorilor secvenþiale,
ale religiei de bazã, de pildã, ci, dimpotrivã, acestea apar relaþionate la
standarde valorice mai largi, nãscute circumstanþial, în funcþie de diversitatea
etnoculturalã ºi multiconfesionalã a spaþiului ºcolar concret. Se vor cãuta
elementele similare sau confluente, existente la nivelul mai multor religii, care
se vor regãsi la nivelul curriculumului. Valorile comune vor fiinþa ca liant în
stabilirea legãturilor. Un punct de referinþã valoric ar putea fi pietatea, pe care
o regãsim în creºtinismul ortodox, în cel romano-catolic, în cel protestant sau
neoprotestant. Dacã elementele dogmatice pot conduce uneori la diferenþe sau
opoziþii, pietatea reprezintã o valoare centralã care conduce la armonizare, la
integrare, la unificare. 

În general, profesorul de religie trebuie sã fie deschis ºi receptiv la mai
multe surse ºi incitãri valorice. Prezentarea dogmei religiei proprii nu trebuie
sã-l conducã la dogmatism. Este firesc ca raportarea la dogma proprie sã
prevaleze, dar nu prin repudierea miezului dogmatic al altor confesiuni. A
afirma o dogmã este un lucru bun, pentru cã prin aceasta se afirmã identitatea
de sine. Dogmatismul înseamnã construirea unei identitãþi dogmatice prin
desfiinþarea, criticarea, repudierea manifestã a substraturilor altor confesiuni
sau religii. Or, principiul pedagogic ºi deontologic al afirmãrii de sine ar fi
urmãtorul: sã ne înãlþãm nu pe ruinele altora, ci prin vitalitatea ºi validitatea –
afirmate ºi demonstrate – ale valorilor proprii.

Dupã opinia noastrã, deschiderea confesionalã a educaþiei religioase se poate
realiza, în primul rând, prin intermediul conþinuturilor livrate. Identificãm trei
formule de organizare a curriculumului: 

– curriculum monoconfesional; 
– curriculum interconfesional;
– curriculum laicizat. 
Desigur, în fiecare din cele trei situaþii putem evidenþia avantaje, dar ºi

limite ale curriculumului din punctul de vedere al realizãrii dezideratelor
deschiderii interconfesionale. În tabelul ataºat mai jos scoatem în evidenþã, într-
un mod succint, câteva trãsãturi ale organizãrii conþinuturilor religioase.
Rãmâne ca factorii de decizie, dar ºi educatorii, sã selecteze ºi sã structureze
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un tip de curriculum care se preteazã mai bine contextelor date – cele de ordin
comunitar, ideologic, cultural, temporal.

Modalitãþi de
organizare

Avantaje Dezavantaje

1. Curriculum
monoconfesional

– realizeazã o introducere ºi o

inserþie spiritualã în credinþa de

bazã;

– eliminã punctele de vedere

divergente, prezentându-se ca un

tot noncontradictoriu ºi bine

acordat axiologic;

– permite organizarea omogenã

a claselor pe confesiuni;

– secvenþial, acest tip de

curriculum se poate deschide, la

anumite teme, ºi unor confesiuni

diferite, prin realizarea de

comparaþii fãrã prevalorizãri

negative, critici, poziþionãri

maniheiste (de tipul: religia

noastrã este „bunã” pentru cã a

lor este „rea”).

– predispune la separarea ºi

segregarea elevilor pe criterii

c o n f e s i o n a l e  ( s e p a r a r e

„obiectivã”, bazatã pe afinitãþi

de interese spirituale, întâlnitã în

în v ã þ ã m â n t  în  c o n d i þ i i l e

o rga n izã r i i  mo d ula re ,  cu

d isc ip l in e  o p þ i o na le  sa u

facultative);

– îi lipseºte pe copii de

cunoaºterea altor puncte de

v e d e re  c o n fe s io n a le  s a u

religioase;

– poate genera tendinþe de

desconsiderare ºi neacceptanþã

în relaþionarea cu altul.

2. Curriculum
interconfesional

– adunã la un loc în clasã pe

copiii de confesiuni diferite,

predispunând la relaþionãri

pozitive, dialog, îmbogãþire

reciprocã;

– realizeazã conexiuni spirituale

profitabile pentru toþi elevii;

–  fa c i l i te a z ã  r e sp ec ta rea

principiului interdisciplinaritãþii

în învãþãmânt.

–  reduce cunoaº terea  în

profunzime a specificitãþii

confesionale;

– dificil de realizat din punct de

vedere practic: cine, cât, în

funcþie de ce criterii se

realizeazã partajul pe segmente

confesionale?

– nu se preteazã la clasele mici;

mai întâi, copilul trebuie fixat în

credinþa proprie ºi apoi se

creeazã posibilitatea deschiderii

c o n þ i n u tu r i l o r  s p r e  a l t e

confesiuni sau religii;

– pot naºte suspiciuni sau

rezerve din partea pãrinþilor sau

comunitãþii religioase.

3. Curriculum

–  v in e  în  în tâ m p in a r e a

caracterului laic al ºcolii

contemporane (vezi cazul

Franþei);

– relativizeazã coordonatele

confesionale ale elevilor, de-

centrându-i pe elevi de la

confesiunea de bazã;



72

neutral, laicizat
(gen Filozofia

religiilor, Istoria
credinþelor

religioase etc.)

–  atenueazã  sau eliminã

tensiunile confesionale la nivelul

proceselor educaþionale;

– asigurã o conexiune mai

directã cu disciplinele clasice pe

dimensiunea culturalã a acestora.

– concureazã la pierderea

referinþelor religioase  a le

tinerilor, înstrãinându-i de

valorile credinþei;

– diminueazã  dimensiunea

formativã a educaþiei religioase

(pe direcþia atitudini, valori,

conduite religioase);

– realizeazã dublãri sau reluãri

ale unor cunoºtinþe, livrate

secvenþial la filozofie, istorie,

literaturã etc.;

– poate fi contradictoriu, prin

alunecarea spre poziþionãri

materialiste, atee (conþinuturile

sunt religioase dar metadiscursul

integrator sau axiomele de la

care se pleacã rãmân ateiste

etc.).

6. Asigurarea integrãrii prin gândirea ºi expunerea conþinuturilor
religioase într-o perspectivã interdisciplinarã. Introducerea religiei printre
disciplinele ºcolare de studiu a generat ºi urmãtoarea problemã: educaþia
religioasã cade numai în sarcina Religiei, sau trebuie sã devinã un obiectiv ºi
pentru celelalte discipline? Numai profesorul de religie este chemat pentru
îndeplinirea acestei sarcini, sau ºi alþi profesori?

Plecând de la premisa cã educaþia religioasã presupune mai multe
componente ºi niveluri (cunoºtinþe, atitudini, conduite), unele dintre aceste
achiziþii având o complexitate cu totul aparte – presupunându-se un timp
îndelungat pentru stratificarea lor – este cu totul normal ca aceastã laturã a
educaþiei sã fie în atenþia mai multor discipline ºi a mai multor profesori. Oricât
de profunde ºi de diverse ar fi temele abordate la Religie ºi oricât de bine ar fi
pregãtit dascãlul de religie, nu se poate spera, numai pe o cale unidirecþionalã,
la formarea unei culturi ºi conduite religioase autentice. Dacã educaþia
intelectualã sau educaþia esteticã beneficiazã de mai multe discipline, care,
simultan ºi parþial, contribuie la structurarea competenþelor specifice, la fel ºi
educaþia religioasã trebuie sã constituie un obiectiv pentru mai multe discipline
orientate ºi focalizate spre un scop unitar.

Facem observaþia cã la ora actualã disciplinele ºcolare nu sunt „acordate”
cu acest obiectiv, nu sunt fundamentate suficient pe o spiritualitate care sã fie
în consens cu credinþa creºtinã. Dimpotrivã, se pot identifica numeroase seturi
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informaþionale care sunt disjuncte, rupte, în contrasens cu valorile religioase
(vezi anumite teme din manualele de biologie, geografie, fizicã etc.). Multe
discipline ºcolare nu numai cã nu contribuie la facilitarea formãrii religioase,
ci, dimpotrivã, adâncesc distanþele, prezintã perspective unilaterale de
înþelegere, seamãnã confuzie sau atacã fãþiº fundamente spirituale evidente. Nu
pledãm pentru o re-întemeiere religioasã a tuturor obiectelor de studiu – de
altfel, unele rãmân în continuare destul de neutre sau distante faþã de religie
(cazul ºtiinþelor exacte) – dar o minimã punere de acord se cere a fi realizatã
cât mai grabnic prin reliefarea elementelor comune ce þin de un fundament
transcendent. Multe discipline de studiu, prin chiar temele prescrise de
programe, au rãmas în continuare „ateizate”, prin reliefarea cu obstinaþie a
determinãrilor materialiste, factualiste ºi prin ocolirea deliberatã a eventualelor
implicaþii spirituale. Elevii sunt introduºi în cele mai abstracte ºi sofisticate
teorii ºtiinþifice, neglijându-se incidenþele ºi reverberaþiile spirituale ale
respectivelor teorii. Spiritul pozitivist precumpãneºte ºi este alimentat în
maniere multiple. În loc de culturã ºtiinþificã atotcuprinzãtoare, tinerii noºtri
sunt împinºi înspre frânturi explicative izolate pe care nu ºtii de unde sã le iei,
unde sã le pui, ce importanþã au. 

Fiecare disciplinã de studiu poate sã arunce o luminã proprie asupra faptului
religios. Diversitatea de perspective asigurã o mai mare bogãþie ºi soliditate a
edificiului religios. Predarea ºtiinþelor, în mãsura în care nu conduce la
închidere dogmaticã, este un fapt deosebit de pozitiv pentru religie. Dupã cum
am arãtat într-un capitol precedent, între ºtiinþe ºi religie avem statornicite
relaþii de mutualitate ºi chiar convergenþe explicative. La disciplina Istorie se
poate da seama de diversele maniere de racordare a religiilor în devenirea
socialã, de reformare culturalã a structurilor sociale. La diferite discipline
artistice se pot aduce în atenþie teme, motive religioase transfigurate prin
intermediul limbajelor specifice.

a) Încât, un prim pas al interdisciplinaritãþii trebuie realizat prin eliminarea
dezacordurilor axiologice (valorice), prin diminuarea elementelor contradictorii
care persistã încã în programele ºi manualele noastre ºcolare. Constituie o
cerinþã deontologicã eliminarea rupturilor ºi a ambiguitãþilor explicative
existente încã la nivelul conþinuturilor educative. Nu este drept ºi onest ca ceea
ce aflã elevii la o disciplinã sã se nege la altele. Cerinþa poate fi respectatã
întrucât, obiectiv privind lucrurile, din punct de vedere principial ºi constitutiv,
nu existã incompatibilitãþi de netrecut între paradigmele ºtiinþifice ºi credinþa
religioasã. Sã luãm cazul teoriei darwiniste, exemplul clasic în aceastã privinþã:
în mãsura în care teoria invocatã este prezentatã – într-o manierã ipoteticã,
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informativã – ca una dintre explicaþiile posibile, ca un caz particular, ca un
construct teoretic relativ (pentru cã mai sunt ºi alte teorii despre originea
omului), ºi nu ca singura teorie „adevãratã”, ca o dogmã imuabilã, acest model
explicativ nu mai contrasteazã atât de mult cu învãþãtura religioasã, iar din
punct de vedere didactic, prezenþa ambelor perspective (sau chiar multiple) nu
mai constituie o slãbiciune deontologicã, ci, dimpotrivã, o strategie ce invitã
la reflecþie ºi creativitate personalã.

b) Un al doilea pas al introducerii perspectivei interdisciplinare se poate
realiza prin scoaterea în evidenþã la fiecare disciplinã în parte (fãrã a forþa nota)
a dimensiunilor spirituale ale existenþei, a unui fundament valoric ce ne
depãºeºte, având valenþe clarificatoare ºi integratoare. Chiar ºi la cele mai aride
discipline de studiu (ºtiinþele exacte) se pot identifica noþiuni, explicaþii, teorii
care au menirea de a evidenþia fundamente sau rezonanþe valorice ce þin de
credinþa religioasã. La disciplina Fizicã, de pildã, se ivesc numeroase prilejuri
de recurs la Divinitate, de implicare a unui Regulator prim, generator ºi
diriguitor a toate câte sunt. Prin regresiuni explicative se ajunge deseori la
temeiuri ultime, la axiome asemãnãtoare cu dogmele promovate de credinþele
religioase (termenul de dogmã în acest context nu are nimic peiorativ în sine,
el semnificând învãþãtura primã, punctul de plecare indiscutabil). Se realizeazã,
astfel, o pregãtire prealabilã a elevilor pentru acceptarea unor temeiuri
religioase, adicã o educaþie religioasã implicitã. Dar, pentru aceasta, este
necesarã schimbarea actualelor planuri ºi programe ºcolare.

c) Un al treilea nivel al interdisciplinaritãþii în realizarea educaþiei religioase
constã în promovarea de cãtre fiecare disciplinã separatã a unor cunoºtinþe sau
valori religioase propriu-zise, explicite. Parþial, aceastã modalitate este deja
prezentã la discipline precum Istorie, Literaturã românã, Geografie, Filozofie
etc. La Istorie, de pildã, sunt teme sau paragrafe unde se discutã realizãri de
seamã ale spiritualitãþii bisericeºti sau ale unor reprezentanþi ai clerului. La fel
stau lucrurile ºi în cazul Literaturii române, unde avem capitole distincte ce
trateazã ipostaze literare datorate religiei ºi Bisericii. Aceste secvenþe sau
incidenþe religioase, scoase în relief de autorii de manuale, se pot multiplica fie
la una ºi aceeaºi disciplinã, fie la discipline diferite. Ar fi bine ca acum, când
se preconizeazã o reformare a conþinuturilor ºcolare, forurile de decizie sã fie
conºtiente de necesitatea unor deplasãri de accente, de concertarea disciplinelor
ºcolare înspre spiritualizarea mai pronunþatã a omului – într-o vreme excesiv
de laicizatã ºi debusolatã din punct de vedere valoric.

Interdisciplinaritatea vine în sprijinul complementaritãþii ºi integrativitãþii
cunoaºterii umane. Se pot valorifica la ora de religie informaþii nespecifice, ce
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þin de alte discipline, dar care vin în sprijinul argumentãrilor teologice. Chiar
ºi informaþii sau teorii, aparent în contradicþie cu spiritul religiei, pot fi invocate
ºi folosite. Teoria darwinistã, de pildã, nu contracareazã asumpþiile religiei. În
fond, aceastã teorie nu este decât o simplã paradigmã explicativã, un construct
epistemologic relativ, care încearcã sã dea o explicaþie care nu trebuie sã-l
sperie deloc pe preot sau pe profesorul de religie. Teorii au fost ºi vor mai fi.
Paradigmele explicative sunt secvenþiale ºi perisabile. Nu trebuie sã ne
îndârjim la ceea ce nu meritã a fi luat în seamã. 

Asumarea interdisciplinaritãþii în predarea religiei se poate realiza prin:
– reliefarea la fiecare disciplinã a incidenþelor sau dimensiunilor sacre pe

care le presupune discutarea unor teme particulare (când se discutã literatura
veche româneascã, se vor comenta unele texte sacre sau se va releva legãtura
indestructibilã dintre religie ºi literaturã într-o anumitã perioadã istoricã);

– valorificarea specificului sau particularitãþilor religioase ale unei clase,
prin ºedinþe pluriconfesionale, în care elevii cu credinþe sau confesiuni diferite
sã-ºi prezinte specificitatea propriei religii, sã dialogheze pe seama unor
similitudini sau deosebiri ale religiilor pe care ei le promoveazã;

– realizarea unor exerciþii de trãire ºi de „punere în situaþie” a elevilor care
percep realitatea în chip diversificat, în aºa fel încât drumul spre transcendenþã
sã treacã prin filtre axiologice ºi comprehensive diferite, chiar contradictorii.

7. Integrarea prin pregãtirea în comun (sau pe bazã de trunchiuri
disciplinare comune) a profesorilor de religie. Pregãtirea viitorilor profesori
care vor preda religia se face acum în perspectiva monoconfesionalã. De altfel,
circumstanþele actuale (politice, ideologice, confesionale, materiale) nu
îngãduie o altã formulã de pregãtire a formatorilor. Pentru viitor, cum
modalitatea cea mai previzibilã va fi lucrul în echipe de profesori, care vor
colabora la elaborarea ºi desfãºurarea curriculum-ului unei clase, precum ºi la
dimensionarea unor conþinuturi (prin planuri, programe, manuale), care deschid
reale perspective viziunii inter-valorice, trebuie meditat la formule de pregãtire
în comun sau parþial comune. Ghetoizarea ºi separarea predãrii religiei în
ºcoalã începe încã din stadiul pregãtirii formatorilor.

Desigur, posibilitãþile de integrare evocate mai sus comportã grade diferite
de adecvare, de activare, de realism. Este dreptul nostru, al dascãlilor, de a fãuri
proiecte, de a stabili cãi, de a visa. Important este sã ºtim cã existã, cel puþin
teoretic, ºi alte perspective, ºi alte soluþii. Rãmâne ca viitorul (pedagogic, dar
nu numai) sã faciliteze, sã cheme, sã impunã recurgerea la astfel de strategii de
unificare, de integrare sub aspectul proiectãrii ºi predãrii efective a Religiei.
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 În rest, diversitatea trebuie întãritã ºi prezervatã. Acest lucru se poate face
ºi cu faþa cãtre Unitate. 

Unitatea nu este apanajul omului – chiar dacã el se chinuie cãtre aºa ceva.
Ea þine de ceea ce, dintotdeauna, acum ºi-n veacul vecilor, ne depãºeºte!

Résumé

En Roumanie, l’étude de la Religion se réalise dans les écoles primaires et le
gymnase, mais il tend à devenir matière d’enseignement à option dans les lycées.
Ce qui s’impose actuellement c’est la possibilité de réaliser une éducation
religieuse dans une perspective oecuménique, intégrative, surtout dans les milieux
pluriconfessionnelles. Vu que dans la majeure partie des cas la population
scolaire est hétérogène du point de vue confessionnel, on pose le problème de la
réalisation pratique de l’ouverture confessionnelle par l'instruction et par la
formation. 
L’éducation pour et par les valeurs religieuses ne se fait pas n’importe comment.
De ce point de vue, la réalisation d’une éducation religieuse exige une perspective
œcuménique, ouverte. Une pareille éducation prépare le terrain pour une
meilleure entente et communication entre les gens de diverses croyances et
convictions religieuses et facilite le dialogue interconfessionnel et interculturel.
On peut considérer la religion comme un principe essentiel de l’unité des peuples.
Le pluralisme ne représente pas un mal qu’on doit combattre, au contraire, il doit
être pris en considération.
L’éducation religieuse partant du principe intégrative vise la réalisation d’une
éducation dans l’esprit de la reconnaissance et au respect des différences qui
existent dans le cadre de plusieurs religions; elle ne se réfère pas à l’éducation
pour une certaine (et seule) religion, déconsidérant ou niant les valeurs sur
lesquelles se fondent d'autres religions. La valorisation des différences, dans la
communauté multiconfessionnelle, se constitue comme un axiome pédagogique et
stratégique d'une importance maximum. Une éducation religieuse authentique ne
se réalise pas par la séparation réciproque, par on „ghetto” des religions, mais
plutôt par une perméabilité réciproque et par l'acceptation de l'altérité raccordée
e à d'autres valeurs
A partir de ces axiomes, nous proposons, dans les pages suivantes, des
suggestions concernant les possibilités concrètes d’intégrer les contenus de
l’éducation religieuses dans l’enseignement roumain.


