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Terminologia problematicii conﬂictului ideatic-religios
la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Cu ce termeni operăm în cadrul programului?
2. Reflecții asupra conflictului ca dezacord. Exemplificări biblice
a. Discuţia cu femeia samarineancă (In 4,1-43)
b. Discuţia cu femeia cananeancă (Mt 15,22-28)
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți fi familiarizați cu terminologia specifică programului și tematicilor
abordate în cadrul acestuia
• Veți corela unele episoade biblice cu problematica proprie conflictului în
vederea identificării de tipare și posibile soluții, în textul biblic, pentru activitatea

la clasă.

III. Cuvinte-cheie

conflict, conflict ideatic, conflict religios, managementul conflictului, mediere, mediator, manager

A vorbi despre conflict la ora de Religie poate părea o incompatibilitate teribilă cu natura disciplinei sau poate fi receptat ca semnul unei situații extrem de grave cu care se
10’
confruntă cadrele didactice la această specializare. Programul de față, însă, abordează
Primii pași în manieră pozitivă conflictul, pornind de la premisa că el este firesc întâlnirii a minim
două personalităţi diferite, și că depinde de fiecare persoană în parte din ce perspectivă privește conflictul,
cum îi înțelege cauzele, desfășurarea, soluția.
Din perspectiva specifică orei de Religie, orice conflict poate fi receptat ca o încercare și chiar ca o
necesitate în evoluţia noastră spirituală. Exemplele biblice sunt grăitoare în acest sens: porunca dată protopărinţilor Adam și Eva; porunca dată lui Avram de a-l jertfi pe Isac, fiul său; fiul risipitor – pildă model de conflict-încercare-cădere-ridicare. Întreaga Sfântă Scriptură ne prezintă o înlănţuire de încercări la care omul
răspunde în conformitate cu libertatea sa. Iată de ce evitarea conflictului nu este întotdeauna soluția. Cum ar
fi fost dacă, în istoria sa, neamul nostru ar fi refuzat luptele? Cum ar fi dacă într-o corporaţie multinaţională
toată lumea ar fi de acord cu absolut toate măsurile luate de manager? Am trăi cu toții din inerție și monoton.
Iar viața creștină și experiența religioasă în general sunt orice, numai inerție nu!
Pe acest fond de reflecție, programul de față propune o serie de idei directive:
• conflictul ca o realitate cu care este foarte posibil ca profesorul de Religie să se întâlnească în cadrul
orelor sale și care trebuie acceptată și tratată ca atare;
• cunoașterea tehnicilor și instrumentelor de prevenire și evitare a conflictului;
• dobândirea competențelor de manageriere/mediere a conflictului, astfel încât acesta să fie dirijat
înspre o soluționare pozitivă atât din punct de vedere educativ, cât și spiritual.
Conflictul este o realitate care nu trebuie să genereze panică sau suferință, el poate fi exploatat de
către profesorul de Religie în vederea consolidării în credință a elevilor, a echilibrării modului lor de gândire,
a creșterii spirituale. Iată de ce considerăm că programul de față, deși este construit în jurul ideii de conflict,
are o natură pozitivă, conformă credinței creștine. Orientarea generală a programului este cea de identificare
a modalităților optime de manageriere a orei de Religie astfel încât aceasta să fie cadrul lipsit de tensiunea
asociată situațiilor conflictuale sau cadrul unor conflicte ideatic-religioase constructive pentru educația și
creșterea spirituală a elevilor.
Secvența de față, ca element inaugural al programului, prezintă succint registrul terminologic cu
care se operează în cadrul unităților de învățare, pentru a oferi participanților la program elementele-cheie
de parcurgere eficientă a materialelor propuse. De asemenea, în spiritul introducerii treptate în maniera de
lucru, sunt introduse câteva reflecții pe marginea conflictului, însoțite de exemplificări biblice.

30’
Practică

Relataţi un caz din experienţa didactică proprie în care armonia lecţiei a fost tulburată de
către elevi. Privind retrospectiv, specificaţi elementul activităţii dumneavoastră care credeţi că „a lăsat loc” apariţiei elementului disturbator, precum și modul în care aţi rezolva
acum respectiva situaţie.

1. Cu ce termeni operăm în cadrul programului?
Programele dezvoltate în cadrul proiectului se bucură de o anumită autonomie formativă,
ceea ce ne permite să ne exercităm uneori libertatea de gândire și în ceea ce privește
terminologia utilizată și sensurile pe care le atribuim unor cuvinte sau expresii. Astfel,
20’
deși registrul terminologic are la bază, desigur, cele mai solide resurse, unele definiții ne
aparțin și sunt operante în cadrul strict al programului de perfecționare. Astfel, primul pas
Teorie
în acest program îl reprezintă familiarizarea cu termenii și expresiile-cheie pentru înțelegerea problematizărilor,
principiilor și perspectivelor prezentate: conflict, conflict ideatic, conflict religios, managementul conflictului
ideatic-religios, mediere, mediator, manager. Le prezentăm succint în schema următoare:
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conflict
Cuvântul „conflict” provine din latinescul conflictus care înseamnă „a se lovi unul
pe altul”. În DEX întâlnim următoarea definiție, extrem de relevantă: „neînțelegere,
ciocnire de interese, dezacord; antagonism; ceartă, diferend, discuție (violentă)”.
Conflictele sunt generate în principal de dificultăți și bariere de comunicare diverse
(de la cele culturale și politice, până la cele religioase).

conflict ideatic
Înțelegem conflictul ideatic ca pe o situație tensionată apărută la ora de Religie pe
baza unei idei aduse în discuție fie de profesor, fie de elevi, dar care nu este neapărat
de natură religioasă, ci de natură filosofică, socială, profesională. De exemplu:
definirea binelui; sensul libertății; egalitatea socială.

conflict religios
Conflictul religios, în cadrul acestui program, este o situație tensionată generată
de un subiect de natură religioasă, acestea apărând fie din cauza caracterului pluriconfesional al colectivului de elevi, fie din cauza unei neînțelegeri a conținutului
învățăturii de credință prezentate de către elevi. De exemplu: problema suferinței
copiilor ridică mereu dificultăți de înțelegere care pot degenera în conflicte legate
de tema bunătății lui Dumnezeu, în contrast cu această suferință constatată în viața
de zi cu zi.

managementul conflictului ideatic-religios
Managementul conflictului de tip ideatic-religios la ora de Religie constă în suma
de acțiuni pe care profesorul de Religie le realizează pentru ca o posibilă situație
conflictuală fie să nu apară, fie să se soluționeze în manieră pozitivă pentru toți cei
implicați. Acest tip de activitate este deosebit de complex, presupune o multitudine
de instrumente și tehnici de manageriere general valabil pentru conflicte, dar într-o
formă adaptată la specificul disciplinei, în special prin apelul la resurse specifice:
Sfânta Scriptură, Pateric, alte lecturi de natură spirituală. În plus, la ora de Religie
apare un tip de conflict aparte: conflictul intrapersonal, în care de multe ori profesorul este invitat să se implice.

mediere/mediator
Medierea este, pe scurt, arta de a transforma conflictul în înțelegere. O altă definiție a
medierii ar fi următoarea: „... medierea este arta prin care o persoană specializată în
procedura de soluționare alternativă a conflictelor și denumită mediator ajută părțile
implicate într-un conflict să transforme respectivul conflict într-o înțelegere”.

manager
Această calitate este asumată de către profesorul de Religie atunci când el însuși este
parte implicată în conflict. În astfel de situații, profesorul este nevoit să se detașeze
emoțional de conflictul propriu-zis și, în timp ce participă la acesta, să îndeplinească sarcinile specifice mediatorului pentru a asigura soluționarea pozitivă a situației.
Aceste definiții sunt rezumative și chiar restrictive, însă ele oferă o minimă orientare terminologică
necesară pentru parcurgerea unităților de învățare propuse. Termenii se vor defini și clarifica pe parcurs, în
ritm cu detalierea problematicilor propuse în cadrul programului cu privire la prevenirea și managerierea cu
succes a situațiilor conflictuale la ora de Religie.
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A. Relatați din experiența didactică proprie sau imaginați două situații conflictuale la ora
de Religie în care să activați:
10’
1) ca manager al conflictului (fiind una din părțile implicate);
2) ca mediator (fiind exterior conflictului),
Practică făcând referire şi la modul în care aţi soluţionat respectivele situaţii conflictuale.
Fiecare descriere va avea între 80-120 de cuvinte.

2. Reﬂecţii asupra conﬂictului ca dezacord.
Exempliﬁcări biblice
Dintre toate modalitățile de definire a conflictului, ne vom opri acum doar asupra unui
aspect, cel de dezacord. Dacă vom merge la un concert simfonic de înaltă ținută, ne vom
simți revoltați la auzul celui mai mic dezacord muzical, fără a ne gândi la faptul că pe
20’
scenă trebuie să se sincronizeze perfect câteva zeci de instrumentiști. Poate fi un violonist
genial, dar dacă o singură coardă a viorii îl trădează, nefiind bine acordată, toate celelalte
Teorie
119 corzi se vor simţi zadarnice. Așadar, o singură coardă poate să provoace lipsa de armonie în cadrul unei
orchestre. Tot așa, mutând registrul discuţiei în clasele la care predăm, nu o singură dată armonia lecţiei
noastre zelos pregătite, după cele mai recente strategii moderne, a fost zdruncinată de un singur elev.
Aceeași idee a dezacordului este operantă în cazul acceptării persoanelor de altă religie sau confesiune precum și a ideilor religioase specifice. „Dez-acordul” teologic poate fi vizibil de-a lungul istoriei omenirii
încă de la creaţie, ca urmare a libertăţii cu care a fost înzestrat omul. Parcurgând istoria poporului ales în
perioada Vechiului Testament, vom putea observa lipsa de acord a legii iudaice cu legile popoarelor păgâne.
Poate cel mai relevant exemplu al conflictului ideatic-religios vechitestamentar este cel legat de dispreţul
evreilor faţă de samarineni, dispreț pornit de la călcarea Legii prin unirea unora dintre evrei cu populaţiile
păgâne. Este cunoscut gestul scuturării prafului de pe încălţămintea care a călcat pe teritoriul samarinenilor,
înainte de a intra pe teritoriul lui Israel.
Pentru o evidenţiere a pedagogiei divine a Mântuitorului în ceea ce privește relaţionarea cu cei de
alte neamuri (confesiuni sau religii) ne vom opri la discuţiile pe care El le poartă cu două femei samarinence:
femeia de la fântâna lui Iacov (In 4, 1-43) și femeia cananeancă ce striga în urma Sa ca să îi vindece fiica (Mt
15, 21-28)
A. DISCUŢIA CU FEMEIA SAMARINEANCĂ (IN 4, 1-43)
Acest episod ne învață cât de importantă este lipsa prejudecăţii: Mântuitorul Iisus Hristos, bărbat,
vorbește cu o femeie; El, iudeu, vorbește cu o samarineancă; El, învăţător, vorbește cu o femeie imorală.
Această deschidere a surprins-o puternic – bine, trecând peste orgoliul inerţial iniţial – „Adică tu, iudeu, îmi
ceri mie apă să beau?”. Treptat, însă, Mântuitorul se va comporta, vorba părintelui Steinhardt, „ca un iscusit
spadasin”, are o strategie de contraatac, pornind de la punctul vulnerabil al femeii samarinence, acela că era
la al cincilea bărbat (poate echivalentul modernei „căsătorii de probă”...).
Văzând că, totuși, în faţa sa nu este un om obișnuit, femeia Îl recunoaște pe Domnul Hristos ca fiind
profet și intră în acest dialog al cunoașterii lui Dumnezeu. În cele din urmă, femeia ajunge să fie mărturisitor:
fuge în cetate și le spune celor de acolo: „Oare nu este acesta Mesia, cel așteptat?” Iată, deși samarineni, se
pare că și ei așteptau… la fel ca în zilele noastre. Deși mulţi se declară atei, liberi cugetători sau încearcă să
ridiculizeze orice element religios, o mare parte a acestora se află de fapt în căutarea unui sens.
Și noi ar trebui să răspundem cu mult curaj acestor nevoi reale de cunoaștere ale generaţiei noastre și
ale generaţiilor care ne succed. În momentul în care elevii noștri refuză cunoașterea învăţăturilor religioase
ale celorlalte confesiuni sau religii, rămânând la acele stereotipii moștenite sau dobândite prin care ceilalţi
sunt numiţi în mod agresiv eretici, sectari și pocăiţi, cad în acea capcană în care lipsește dorinţa de cunoaștere a celuilalt sau dorinţa de a cerceta cu dragoste Adevărul-persoană.
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B. DISCUŢIA CU FEMEIA CANANEANCĂ (MT 15, 22-28)
Aici, la o primă lectură, suntem surprinși că Hristos poate să fie atât de insensibil față de suferința cuiva. El ignoră persoana femeii și durerea ei. Apoi respinge mijlocirea Apostolilor („Doamne, slobozește-o...”),
continuând cu o pasare a competenţei („Nu sunt trimis decât către oile casei lui Dumnezeu”). Iar, ca un final
apoteotic, jignește în cel mai nemilos fel, făcându-i pe cananeeni câini: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și
s’o arunci câinilor“.
Părintele Nicolae Steinhardt rezumă întreaga secvenţă în titlul unei cuvântări din volumul Dăruind
vei dobândi, secvenţă intitulată „Domnul a venit să ne mântuiască și să ne scandalizeze”.
Toate aceste cuvinte și atitudini ale Mântuitorului aveau un scop pedagogic atât faţă de femeie, cât
mai ales faţă de apostolii și ucenicii Săi. Din Evanghelia după Matei vedem că acţiunea se petrece în părţile
Tirului și ale Sidonului, zonă feniciană, majoritar idolatră. Hristos iese din teritoriul pregătit pentru venirea
Sa, din „zona de confort” și merge direct în mijlocul câinilor, cum îi numește el. El acţionează în mod provocator. Toate acestea ca să arate tuturor care sunt așteptările Sale în ceea ce privește relaţia noastră cu Dumnezeu:
stăruinţă în credinţă, smerenie și bună-cuviinţă. Dar relaţia noastră cu Dumnezeu e strâns legată de modul în
care ne raportăm la semeni. Iată, nu întâmplător – pilda samarineanului milostiv – ne este dată de Hristos ca
etalon în acest sens. Din nou, avem ca exemplu pozitiv un pâgân care „din fire face cele ale Legii”. Așadar, autosuficienţa, triumfalismul confesional, rigiditatea mentalităţilor ultranaţionaliste nu rezonează cu adevăratul
mesaj al Evangheliei lui Hristos! Să ne orientăm forțele înspre a vindeca astfel de atitudini în elevii noștri.

10’
Practică

După modelul primei linii din tabel, găsiţi citate scripturistice care să definească termenii
cheie din prima coloană sau „contracitatul” acestora. Aceste „contracitate” vor putea fi utilizate în argumentația dumneavoastră la clasă, în încercarea de a vindeca unele atitudini
ale elevilor.

Termenul cheie
Autosuficienţa

Citatul scripturistic corespunzător
„Contracitatul”
“Ei au răspuns, zicându-I: „Tatăl nostru „Iisus le-a zis: „Dacă aţi fi fiii lui
este Avraam“. (In 8, 39)
Avraam, faptele lui Avraam le-aţi
face. Dar voi căutaţi acum să Mă
ucideţi, pe Mine, Omul care v’am
grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Avraam n’a făcut aceasta.” (In 8, 39-40)
Triumfalismul confesi„Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne,
onal
Doamne! va intra în împărăţia
cerurilor, ci acela care face voia
Tatălui Meu Celui din ceruri.”
(Mt 7, 21)
Intoleranţă confesională „Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, și în vreo cetate de samarineni să nu intraţi[...]” (Mt 10, 5)
Rigiditatea mentalității
ultranaționaliste

Punctul pe i
În lumina celor prezentate, conflictul apare, credem, ca o experiență constructivă care, chiar
dacă inițial nu are un caracter pozitiv, poate primi o valoare pozitivă pentru toți cei implicați.
În cazul conflictului ideatic-religios la ora de Religie, miza este uriașă atunci când e vorba de
conflict. Arta medierii de care va da dovadă profesorul de Religie în astfel de situații este cheia
înspre consolidarea elevilor în credință, într-o mentalitate echilibrată și onestă, în deschidere
iubitoare spre celălalt.
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Factori favorizanţi ai unui posibil conﬂict
la ora de Religie – prezentare sintetică
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Descrierea factorilor favorizanți ai unui conflict la ora de Religie
2. Conflictul ideatic–religios – modalități de identificare a factorilor favorizanți
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi identifica factorii ce pot favoriza un conflict în cadrul orei de Religie
pentru a putea crește șansele de prevenire/evitare a acestuia
• Veţi putea clasifica factorii cu potențial conflictual în funcție de impactul
pe care-l au asupra dezvoltării spirituale a elevilor din ciclul gimnazial

III. Cuvinte-cheie

factori conflictuali, favorizarea conflictului, factori psihologici și relaționali,
factori socio-culturali, factori tematici, factori ergonomici, factori curriculari și
extracurriculari, factori de distragere a atenției

Analiza factorilor ce pot favoriza o stare conflictuală la ora de Religie oferă cadrului
didactic cunoștințe și instrumente suplimentare pentru prevenirea/evitarea situațiilor
5’
conflictuale care sunt incompatibile cu natura disciplinei. Documentarea suplimentară,
Primii pași în acord cu tipul de factori predominanţi la nivelul clasei de elevi (etnii diferite, cult diferit, stare familială dificilă, eșec școlar etc.) ajută cadrul didactic să evite un teren nesigur, putând manifesta
empatie, putând aduce un plus de liniște și generând schimbări pozitive de natură interioară. Pentru situaţiile
în care cunoașterea acestor factori favorizanţi nu va fi suficientă, se recomandă fixarea unui plan remedial, în
vederea preîntâmpinării unor stări de lucruri similare.
În acest context, secvenţa de faţă își propune să identifice, printr-o abordare pozitivă și profilactică,
factorii care pot să favorizeze declanșarea unui conflict în cadrul orei de Religie.

1. Descrierea factorilor favorizanţi
ai unui conﬂict la ora de Religie
Climatul adecvat desfășurării orei de Religie este determinat, de cele mai multe ori, de
modul în care cadrul didactic valorifică temele cuprinse în programa analitică în vederea
formării unor competențe menite să îmbunătățească comportamentul și manifestările
40’
spirituale ale elevilor. Există, însă, și situații care nu se încadrează în firescul unei atmosTeorie
fere specifice orei de Religie. În ciuda faptului că acestea generează o stare de tensiune
care acaparează atât cadrul didactic cât și elevii, este util să descriem situații concrete în care să fie identificați
factorii cu cel mai ridicat potențial conflictual la nivelul orei de Religie. Această stare de lucruri încărcată
de tensiune poate fi și de natură exterioară dar, cel mai adesea, este de natură interioară. Este de dorit să
reflectăm asupra fiecărei perspective, tocmai pentru a putea folosi concluziile în prevenirea sau medierea cu
succes a unor conflicte de natură ideatic-religioasă.
Prezentăm în continuare o serie de factori favorizanţi ai conflictului, care pot fi identificați la nivelul
ciclului gimnazial:
• Complexitatea temei predate
• Monotonia prezentării temei
• Aspectele delicate cuprinse în tema abordată
• Tensiunile datorate transformărilor psiho-somatice specifice pubertății
• Presiunea școlară asociată disciplinelor care presupun evaluări (eventual naționale)
• Influenţele exterioare (lecturi, materiale vizionate, anturaj, influența mass-media)
• Neinterpretarea la timp, de către profesor, a limbajului nonverbal
• Carențe de comunicare
• Factori ergonomici
Tema abordată la ora de Religie poate să atingă anumite puncte sensibile, greu de ocolit în actul predării. din cauza complexității sau din cauza unor factori externi ca oboseala, plictiseala sau dezinteresul. În
ciuda eforturilor profesorului de a manageria eventualele situații conflictuale generate de abordarea unor
teme sensibile în cadrul orei, este posibilă declanșarea conflictului. În acest context, ar fi de dorit ca preocupările dascălului să se îndrepte în primul rând spre identificarea din bună vreme a acelor factori care pot crea
climatul favorabil declanșării unui conflict ideatic-religios.
Chiar înainte de a intra în clasă, profesorul, care își cunoaște colectivul de elevi, este conștient de posibilitatea ca, la ora care urmează, să apară o situație conflictuală, datorată naturii complexe și delicate a temei
pe care trebuie să o predea în conformitate cu programa școlară, combinată cu prezența în clasă a unor elevi
care sunt cunoscuți pentru atitudinea lor ostilă. Două opțiuni stau în fața profesorului în astfel de cazuri: fie
să se lase cuprins el însuși de o anumită tensiune din cauza dificultății temei, fie să își structureze ora în așa
fel încât să asigure preîntâmpinarea unor situații conflictuale.
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Pe lângă situația favorizantă descrisă succint mai sus, trebuie să avem în vedere și alți factori, cum ar
fi lecturile elevilor, materialele video pe care le vizionează sau anturajul în care se găsesc în afara orelor de
curs. Acestea nu trebuie clasificate de către profesor ca fiind bune sau rele, ci să fie valorificate ca sursă de
argumentare în cadrul unei discuții asupra temelor propuse.
Cunoașterea „inventarului” celor mai importante categorii de factori cu potențial conflictual la nivel
gimnazial constituie o etapă necesară în pregătirea cadrului didactic pentru managerierea cu succes a unor
situații cu potențial conflictual. Iată de ce propunem, în continuare, o suită de exemple menite să orienteze
minimal cadrul didactic în diferitele tipuri de factori potențial disturbatori:
► eșecul

în comunicare;
de a avea dreptate;
► interpretarea greșită a cuvintelor;
► stima de sine scăzută;
Factori
► tipul de personalitate: introvertit, extravertit;
psihologici
și relaționali
► nevoia de afirmare, de independență, teribilism;
► raportarea la propria imagine;
► instabilitatea emoțională;
► frământările specifice vârstei;
► diferențele de statut social;
► aspectul multicultural al clasei;
► aspectul multiconfesional al clasei;
► eventuale tensiuni interconfesionale/interreligioase la nivel local;
Factori
socio-culturali ► eventuale tensiuni interetnice la nivel local;
► situația familială – divorț, familii monoparentale, părinți plecați la lucru în străinătate, abuzuri etc.;
► nivelul educației din familie;
► practica religioasă (a familiei/personală);
► tradiția religioasă și nereligioasă;
► identitatea religioasă;
► pluralismul religios: de ce nu există o singură religie?;
► sfânt, sfinţenie și sfințire; sfințenia spațiului și timpului; cinstirea sfintelor moaște;
► preoția; acte cultice sfințitoare; obiecte de cult;
Factori tematici
► Cuvântul lui Dumnezeu în cult - mijloc sfințitor, comun tuturor confesiunilor;
► referatul creației – neconcordanțe în succesiunea zilelor și a elementelor create;
► Relația bine – rău, suferință – iubirea lui Dumnezeu;
► neacceptarea descoperirilor moderne din medicină;
► problema destinului; ș.a.
► mobilierul fix clasic, în care elevii nu sunt participanți egali la actul didactic (grade diferite de
vizibilitate);
Factori
► mobilierul impropriu calitativ – defect, nepotrivit, etc.;
ergonomici
► dotarea improprie sau insuficientă a clasei;
► absența materialelor didactice specifice disciplinei / imposibilitatea de a le expune (pavoazarea);
► încărcarea excesivă a curriculei, a programului școlar, generează oboseală; din acest motiv, ora
de Religie, percepută ca oră „mai ușoară”, va fi considerată un bun prilej de odihnă;
Factori
► presiunea altor activități de performanță – elevii cu preocupări legate de olimpiade, concursuri
curriculari
suplimentare etc. vor considera ora de Religie un bun prilej de a se pregăti pentru acestea, ignoși
rând uneori importanța acestei ore;
extracurriculari
► presiunea școlară asociată disciplinelor care presupun evaluări, în special disciplinele introduse
în examenele naționale, ceea ce face ca alte discipline să cadă în umbră;
► utilizarea gadget-urilor în timpul orei;
Factori
► comunicarea dintre elevi în timpul orei, fără legătură cu subiectul acesteia;
de distragere a
► lucrări de construcție/renovare în zonă;
atenției
► elevi turbulenți.
► nevoia

3

Pentru ca profesorul de Religie să anticipeze eventuale situații tensionate nedorite, se recomandă
stabilirea unor exerciţii strategice care să anticipeze direcţia în care ar putea să se îndrepte dezbaterile. Spre
exemplificare, am ales tema existentă la nivelul claselor de gimnaziu, Răbdare şi încredere în Dumnezeu –
Dreptul Iov1, predată la clasa a VIII-a. Întrebările elevilor, ce pot surveni pe parcursul orei, constituie un
factor favorizant al conflictului ideatic-religios, tocmai datorită faptului că tensionează atmosfera din clasă.
Cum voi concepe lecţia pentru a elimina din rândul factorilor favorizanţi aceste tipuri de intervenţii, sau cum
voi aborda conţinutul tematic astfel încât să nu devină un factor generator de conflict pe parcursul predării?

Model

Pe parcursul predării temei Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov, putem să ne confruntăm cu mai multe tipuri de întrebări ce vin de la elevi către profesor sau ca reacţie la acestea, de la elevi către colegii lor. Acestea pot ascunde o curiozitate firească, dar se întâmplă ca
întrebările să fie formulate pe un ton tendenţios, suficient pentru a declanșa un conflict. Este
important ca profesorul de Religie să anticipeze care ar putea fi întrebările din această categorie
ce se pot ridica la diferitele teme din programa analitică:

Tema abordată

Posibile întrebări perturbatoare ale elevilor

Posibile reacţii/răspunsuri ale elevilor
► Nu

întotdeauna suferința este rezultatul intervenției directe a divinității.
Răbdare şi încreDacă Dumnezeu ne iubește, de ce trimite unodere în Dumnezeu
► Credința puternică în Dumnezeu ajută la dera dintre noi atâta suferință?
– Dreptul Iov
pășirea/ acceptarea/ înțelegerea dimensiunii
spirituale a suferinței

20’
Practică

a. După modelul de mai sus, găsiți și alte teme cu potențial conflictual din programa analitică a claselor V-VIII și încercați să anticipați întrebările cu grad ridicat de dificultate care
ar putea veni din partea elevilor, precum și replicile profesorului care ar avea menirea să
ofere răspunsuri acestor întrebări.
b. Completați fișa de observare de mai jos, pentru 10 elevi dintr-o clasă la alegere din cele la
care predați, pentru a avea în vedere factorii care pot genera conflicte la ora dumneavoastră.

Nume
prenume

Tipul de
personalitate

Educație

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
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Programa analitică, clasa a VIII-a, cultul ortodox.

Performanța
școlară

Situație
familială

Practică
religioasă

Elev CES
(da/nu)

2. Conﬂictul ideatic-religios –
modalităţi de identiﬁcare a factorilor favorizanţi
Factorii ce favorizează un conflict ideatic-religios sunt, în mare măsură, comuni cu factori favorizanți ai oricărui tip de conflict. Miza situațiilor conflictuale la ora de Religie
este, însă, mult mai mare datorită naturii disciplinei care ar presupune o atmosferă ire40’
nică permanentizată.
Teorie
Preocuparea pentru identificarea factorilor ce preced un conflict de această natură atrage
și înţelegerea naturii conflictului, bazat, în cele mai multe cazuri, pe un efort de înţelegere a vieţii și a sinelui.
Răspunsurile adecvate, mulțumitoare din perspectiva elevilor, la aceste întrebări existenţiale și utilizarea unor
materiale care să vină în întâmpinarea așteptărilor elevilor, contribuie la evitarea conflictului ideatic-religios.
Acesta se poate manifesta mai întâi la nivelul conștiinţei individuale și abia apoi se răsfrânge înspre exterior,
dăunând atmosferei orei. La acest nivel al întrebărilor este necesară intervenţia profesorului, susţinută de
materialele și discuţiile propuse în cadrul orelor de Religie.

FACTORII ETNICI ȘI ETICI

a
b
c

apartenenţa la comunităţi religioase diferite
reprezentarea unor etnii diferite
raportarea la sisteme diferite de valori

Factorii de natură etnică și etică pot transforma ora de Religie într-un „câmp de bătălie” la nivel
ideatic dar, totodată, aceasta poate să fie spațiul armonizării unor astfel de disensiuni. Apartenenţa la comunităţi religioase diferite poate crea animozităţi datorate neînţelegerii problemelor de fond, datorate absenței
cunoștințelor cu caracter istoric sau dogmatic. Totuși, la categoria de vârstă a elevilor din ciclul gimnazial,
promovarea respectului pentru religia sau cultul colegilor de clasă va ameliora aceste conflicte și va permite tratarea acestora în condiţii normale. Temele ce conţin aspecte delicate, ce pot genera conflicte, sunt
cunoscute de către cadrul didactic căruia îi revine sarcina de gestiona în manieră irenică actul predării
unor teme de acest gen.

FACTORII PSIHOLOGICI

a
b
c

neînțelegerea termenilor utilizați în predare
contrastul între subiectele ce se doresc
abordate şi temele propuse de programă
nesiguranţa specifică vârstei

d
e
f

percepţii şi interpretări greşite
dorinţa de afirmare prin atitudine opozantă
lipsa comunicării

În această categorie a factorilor specifici declanșării unui conflict ideatic religios pot fi încadraţi și
cei de natură psihologică, tocmai datorită faptului că transformările la acest nivel sunt în continuă oscilaţie
și solicită persoana în întregul ei, în special la vârsta preadolescenței. Nesiguranţei specifice vârstei i se asociază,
uneori, un grad scăzut de stimă de sine, datorat de obicei eșecului școlar, situațiilor familiale dificile sau
5

veniturilor familiale reduse, ceea ce conduce elevul spre o stare de depresie și deznădejde. Conștientizarea
elevilor asupra importanţei celor trei virtuţi creștine: credinţa, nădejdea și dragostea în viaţa credincioșilor
va redirecţiona starea spirituală într-o zonă de echilibru.

FACTORII ERGONOMICI
aşezarea /deteriorarea mobilierului

a

d

căldura sufocantă

b

apropierea prea mare între bănci

c

e

aşezarea băncilor
lumina prea puternică

Factorii ergonomici ce pot declanșa un conflict ideatic- religios pot părea o înșiruire hilară a unor
motive ce nu prezintă mare importanţă în contextul orei de Religie însă, atunci când este vorba de prezenţa
efectivă la clasă, cei implicaţi în predare recunosc acești factori ca fiind în strânsă legătură cu cei psihologici,
responsabili, desigur, într-un procent mai mare de declanșarea conflictului. De cele mai multe ori, cei implicaţi într-un conflict invocă doar factorii ergonomici, pentru a-și justifica ieșirile și pentru că nu au exerciţiul
ridicării unor probleme ce ar trăda o autentică frământare de natură spirituală. În întâmpinarea acestora ar
fi benefic să vină cadrul didactic care are capacitatea de a anticipa tipul de întrebări, de frământări specifice
vârstei preadolescenţei.
De multe ori elevii, dominaţi de tensiuni de natură personală, sau copleșiţi de programul școlar, invocă alte motive pentru a stârni un val de nemulţumiri. Aceasta este de multe ori doar o strategie de a răni
indirect ideile și convingerile celor ce fac parte din etnii diferite, sau aderă la alte convingeri religioase. În
același mod se pot întâlni situații în care, în spatele invocării unor motive de natură ergonomică, se află o
multitudine de factori personali. Surprinderea timpurie a semnelor unor frământări personale și dirijarea
orei cu multă înțelepciune pot ameliora manifestările nepotrivite în cadrul orei de Religie. Modelul de mai
jos propune un astfel de exemplu.

Model

►
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Prezentați clasei o situație ipotetică, cerându-le elevilor să identifice un comportament dezirabil și unul indezirabil legat de respectiva situație.
Situația inițială a lui Georgel, elev în clasa a VII-a:

Situație școlară: absențe
nemotivate acumulate în
număr mare; amenințare cu corigența la două
discipline; note slabe

► Situație

familială: ambii
părinți plecați de trei ani
la muncă în străinătate;
bunicul este bolnav și
bunica nu are autoritate
în fața lui Georgel

► Situația

de moment:
părinții sunt nevoiți să-și
amâne concediul planificat în țară; ca urmare
a situației lui școlare,
Georgel nu va mai primi
telefonul mult visat

Comportament dezirabil
Față de profesori

-respect
-deschidere
-interes

Comportament indezirabil
- revoltă
- teamă
- dezinteres

Potențial conflictual
(ridicat/scăzut)
ridicat

Față de colegii de
clasă
Față de bunici/
părinți (telefonic)
Față de prietenii în
afara programului
școlar

20’
Practică

1.Completați ultima coloană din tabelul prezentat în modelul anterior, căutând să identificați gradul de risc conflictual pentru fiecare situație de comportament indezirabil.
2. Completați rubricile tabelului de mai jos după modelul dat, făcând referire la alte 2-3
forme de manifestare a factorilor cu potențial conflictual:

Manifestări nepotrivite
ale elevilor în timpul
orei de Religie
► Stare de anxietate, introvertire, indiferență

Interpretarea
manifestării
► Confuzia

cu privire la
locul și rolul elevului
în cercul de prieteni, în
familie

Intervenția profesorului
în vederea ameliorării
stării elevului
► dezbateri cu privire la
comunicarea în familie,
între semeni, spiritul
de sacrificiu, dragostea
necondiţionată

Semne ale îmbunătăţirii
stării interioare
► atitudinea

opozantă se
ameliorează
► participă activ la dezbateri abordând pozitiv
problemele
► stima de sine crește
► prezintă interes pentru
evoluţia de natură religioasă
► se îmbunătățește comunicarea în ambele sensuri
(emisie-recepţie, recepţie-emisie)

3.Luând în considerare factorii psihologici ca focar declanșator de conflict realizați un traseu inversat de la 3
manifestări vizibil disturbatoare ale elevilor la cauzele interne ale acestora.
Manifestarea vizibilă

Cauza internă

Verificarea timpului
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Punctul pe i
Preocuparea continuă pentru identificarea din timp a factorilor cu potenţial conflictual poate
susţine buna desfăşurare a unei ore de Religie. Materialele suplimentare pregătite şi informaţiile
colectate de profesor cu privire la colectivul de elevi căruia urmează să-i predea, se constituie
în acțiuni menite să preîntâmpine disensiunile elev-elev și elev-profesor. Există, însă, situații în
care toate eforturile depuse pentru a asigura un climat favorabil transmiterii unor conținuturi
cu impact formativ să nu fie încununate de succes. Astfel, situaţia de la clasă poate să surprindă neplăcut
datorită unei asocieri nedorite de factori (psihologici, etnici, etici, sociali şi ergonomici). Strategia de identificare din timp a acestor factori perturbatori presupune mult tact, vigilență profesională dar și o mare
doză de umanitate. Problemele care caracterizează viața școlară sau particulară a elevilor trebuie să fie
cu atenție evaluate, încurajându-se astfel încrederea elevilor în cadrele didactice. Se va ajunge, în cele din
urmă, la creșterea gradului de confort emoțional și la îmbunătăţirea stării sufleteşti a clasei de elevi, incluzând pe cei care, din diverse motive, pot părea dezinteresaţi de tematica specifică orei de Religie.

1. În cazul existenței unei situații tensionate la ora de Religie, ar fi de dorit ca preocupările
profesorului să se îndrepte în primul rând spre:
a. ceas, pentru a vedea câte minute au mai rămas din oră;
b. identificarea din timp a acelor factori care pot crea climatul favorabil declanșării unui conflict
ideatic-religios;
c. elevii care au generat acea situație, pentru a-i putea pedepsi ulterior.
2. Între factorii psihologici și relaționali care prezintă potențial conflictual la ora de Religie în
ciclul gimnazial, amintim:
a. eșecul/dificultatea în comunicare, nevoia de a avea în permanență dreptate, frământările specifice vârstei;
b. obișnuința de a comunica prin Facebook, Skype, Yahoo messenger;
c. emoțiile generate de o întrecere sportivă.
3. Din categoria factorilor socio-culturali posibili generatori de conflicte, fac parte:
a. apartenența ca membru la o societate cultural-patriotică;
b. eventuale tensiuni interetnice la nivel local, aspectul multicultural și/sau multiconfesional al
clasei, nivelul educației din familie;
c. frecventarea unei biblioteci publice de cartier.
4. Recunoaștem ca factori curriculari și extracurriculari:
a. mobilierul fix;
b. încălzirea globală;
c. încărcarea excesivă a programului școlar, presiunea exercitată de activități de performanță
(olimpiade, concursuri), presiunea exercitată de materiile la care se dau evaluări naționale.
5. Apartenența la comunități religioase diferite se înscrie în următoarea categorie:
a. factori curriculari și extracurriculari;
b. factori etici și etnici;
c. factori ergonomici.
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P2 T1
U3 S1

Conﬂicte relaţionale vs. conﬂicte tematice
la vârsta preadolescenţei
(120’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Metamorfoza preadolescenţilor în cheie ludică: de la omidă la fluture
2. Definirea/cizelarea personalităţii prin apartenenţa la grup sau despre
„Spune-mi cu cine te însoţești ca să îţi spun cine ești”
3. Profesorul de Religie: „prevăzător”, constatator, ameliorator al conflictelor
relaţionale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Vă veți îmbogăți cu o perspectivă ludică asupra tipurilor de conflicte care
caracterizează vârsta preadolescenței
• Veţi dispune de noi perspective și unghiuri de abordare a situațiilor concrete
de la clasă care să vă permită anticiparea/ameliorarea conflictelor

III. Cuvinte-cheie

conflict relațional, conflict tematic, definirea identității

Vârsta preadolescenței este caracterizată de o serie de transformări care fac posibilă tranziția persoanei către dobândirea independenței și afirmarea statutului social, școala fiind
5’
primul mediu în care elevii au această oportunitate în cadrul grupurilor de prieteni care
Primii pași nu sunt altceva decât micro-entități sociale. Conflictele specifice acestei vârste nu sunt
tematice, ele nu au la bază divergențe ideatice sau de concepție, ci sunt, de cele mai multe ori, determinate
de ciocnirea experiențelor specifice acestui proces de afirmare. Rolul profesorului de Religie este, în acest
context, important prin responsabilitatea intrinsecă disciplinei sale față de aspectul formativ al procesului de
învățământ. Pe lângă o mare provocare, această perioadă din viața elevilor constituie și o oportunitate deosebită pentru profesorul de Religie de a-și exercita această responsabilitate și de a orienta demersul de afirmare
al elevilor înspre maturizarea spirituală și asumarea responsabilităților comunitare și religioase care decurg
din statutul de adult.
În secvența de față, focusul este acela de a înțelege și accepta firescul acestui proces de transformare
propriu preadolescenței, înțelegere și acceptare considerate a fi premise pentru eficiența intervențiilor profesorului de Religie în formarea elevilor și în anticiparea/ameliorarea situațiilor conflictuale.

1. Metamorfoza preadolescenţilor în cheie ludică:
de la omidă la ﬂuture
Departe de a fi la fel de pasionat de lepidoptere ca și Adolescentul miop, încă de mic am
fost fascinat de metamorfoza omizilor în minunăţiile de fluturi ce ne încântă privirile
odată cu venirea căldurii. Această fascinaţie se menţine vie probabil și prin faptul că mi
40’
s-a întipărit în minte, de pe când aveam cam 4 ani, mirosul dulceag și inconfundabil al
Teorie
frunzelor de dud roase de viermii de mătase pe care îi creșteam. Pe scurt, pentru cei care
nu aţi avut norocul de a avea un tată profesor de Biologie, ciclul de viaţă al fluturelui are câteva stadii, pornind
de la ou, trecând prin stadiul de omidă (larvă), apoi prin cel de cristalidă (pupă, nimfă), pentru ca, în cele din
urmă, să rezulte fluturele în întreaga sa splendoare. Poate vă întrebaţi ce treabă au viermii de mătase ori fluturii
cu preadolescenţii sau cu tema conflictelor relaţionale? Răspunsul se va contura, sperăm, în cele ce urmează.
Preadolescenţa este marcată îndeosebi de apariţia unor importante transformări intelectuale și fizice
care produc o anumită „tulburare”, o agitaţie interioară a elevilor noștri. Este etapa în care se desfășoară o
luptă între individualism și nevoia relaţionării interpersonale, nevoia apartenenţei la un grup.
Omida, după ce se dezvoltă un timp în ou, începe să-și facă loc de ieșire mestecînd o parte din ou.
După ce eclozează, omizii îi este foame și, adeseori, primul lucru pe care îl mănîncă este chiar coaja oului.
Într-o manieră analogică, tinerii noștri, după ce se hrănesc din ocrotirea, din purtarea de grijă a familiei, a
părinţilor, încearcă încetul cu încetul să își facă loc de ieșire din punct de vedere social, tinzând spre o anumită
independenţă care să îi certifice ca persoane unice în comunitate.
Într-o etapă următoare, omida caută frunze verzi și gustoase. Unele dintre larve se hrănesc și cu insecte sau cu semeni mai mici și mai slabi. Și în această etapă este ușor de înțeles cum tinerii aflaţi în perioada
căutării propriului sine și în căutarea unei comuniuni funcționează într-un mod similar: și ei sunt atrași de
ideea unei creșteri rapide bazate pe culoare și gust… Totuși, asta aud constant: „viaţa are gust!”, „dă culoare
vieţii tale!”.
În timp ce omida mănâncă și crește, învelișul ei tare se întinde atît de mult, încât la un moment dat crapă.
Este momentul în care copilăria ajunge să fie năpârlită, să fie lăsată în urmă spre a face loc unei noi înfăţișări.
După o ultimă năpârlire, se face trecerea la stadiul de cristalidă: omida găsește o ramură potrivită de
care se va ancora prin intermediul unor fire de mătase. Cristalida se va transforma treptat într-o carapace tare
(cochilie) din care, după profunde transformări, urmează să iasă fluturele.
Revenind la analogia cu elevii noștri, am avut surpriza ca, de mai multe ori, din ceea ce păreau a fi
doar niște omizi agitate, ahtiate după frunze de dud, după o vreme, să apară cei mai frumoși fluturi! Să nu
uităm că și lui Zaheu vameșul, tot dintr-un dud I s-a tras „metamorfoza”! Trebuie doar să îndrumăm tinerii
spre ramura potrivită, de pe care, asemeni lui Zaheu, să Îl poată căuta pe Hristos, ţinta vieții noastre.
2

Așa cum nici fluturii nu se metamorfozează peste noapte, cu atât mai puțin elevii noștri. Adevărata
transformare și frumuseţe au nevoie, din partea profesorului de Religie în mod special, de răbdare și de
îndelungă-răbdare.
Prezentaţi succint, pe baza experienţei didactice personale, trei motive (etaloane) ale
formării „bisericuţelor” în clase, la vârsta preadolescenţei.

60’
Practică

2. Deﬁnirea/cizelarea personalităţii prin apartenenţa la grup sau
despre „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să îţi spun cine eşti”
Marea provocare a preadolescentului este aceea că statutul lui social începe
să se schimbe treptat, conturându-se în special în funcție de raportarea sa la
sentimentul de afectivitate. Dacă de la naştere până la această vârstă copilul
40’
era perceput ca „obiect” al afectivităţii celor din jur, începând cu vârsta de
Teorie
aproximativ 11 ani, preadolescentul se transformă în subiect ce „împarte”
afecţiune altora, acest lucru generând importante transformări din punct de vedere moral în
cadrul grupului.
Chiar şi din punct de vedere matematic, împărţirea nu
e lucru tocmai simplu: 12:4=3, 12 se numeşte deîmpărţit, 4
este împărţitorul, iar 3 este câtul. Şi cum să nu se încurce bietul
nostru elev preadolescent, cum să nu se supere atunci când
nu îi ies socotelile?!? El e atât deîmpărţitul, cât şi împărţitorul!
El se împarte pe sine celorlalţi și, de multe ori, rezultatul dă cu
rest… Unele grupuri în care ar vrea să îşi reverse şi să îşi reveleze
personalitatea, pur şi simplu nu îl acceptă. Cât? Cât să mai rabde?
Găsirea unui loc nu este deloc uşoară… Treptat, apar conflicte
relaţionale care pot debuta de la nivel individual şi care, ulterior, escaladează. Este cunoscut faptul că o mare
influenţă asupra formării propriei personalităţi o au mediul social şi cel cultural. De aici, spre exemplu, şi
uşurinţa cu care putem deosebi încă de la o primă întâlnire persoanele din mediul rural de cele din mediul
urban, dintr-o zonă etnografică sau alta. Însuşi chipul omului reflectă într-o anumită măsură mediul propriu
fiecăruia.
Personalitatea preadolescenţilor este într-o fază de maximă maleabilitate, aceasta modelându-se după
tiparul/forma grupului în care se integrează. De aici decurge temerea, din partea părinţilor şi a profesorilor,
în ceea ce priveşte o posibilă pervertire a elevilor, pervertire datorată apropierii de unii colegi catalogați drept
„indezirabili” de către adulți. Dat fiind faptul că autoritatea părinţilor este în continuă scădere iar încrederea
acordată profesorului este doar una incipientă, orice interzicere din partea noastră va primi ca răspuns – cel
mai probabil – exact opusul a ceea ce dorim. La orice intervenție a noastră, elevii ne vor răspunde, cel mai
probabil, că „nu este adevărat” şi că „ştiu ei mai bine ce fac”. Iată de ce este mai de folos să le îngăduim diverse
experienţe, uneori mai puţin plăcute, pentru a-i ajuta să concluzioneze singuri, să îşi asume consecinţele
acţiunilor proprii. Nu este eficient ca, după un anumit eşec, să mergem victorioşi şi să le spunem pe un ton
superior: „Ţi-am spus eu?!?”. Este bine, însă, să le fim alături sau, poate mai bine, cu un pas în urma lor, pentru
a evita căderea în extreme.
La vârsta gimnaziului, elevii caută să-și definească personalitatea; pentru ei este important cu ce și cu
cine sunt asociați. La această vârstă se definesc prima dată prieteniile, grupurile, iar acestea pot intra, ulterior,
în conflict; îndepărtarea de familie este, acum, o consecinţă a manifestării nevoii de independenţă şi de
autodeterminare. Se dezvoltă conştiinţa de sine, preadolescentul fiind pus în mişcare de dorinţa cunoaşterii şi
3

manifestării propriilor posibilităţi, spre a se face util în cadrul grupului. Activitatea şcolară nu mai reprezintă
punctul de gravitaţie în ceea ce priveşte interesul preadolescentului, el fiind atras şi de alte domenii precum
stiinţa, tehnica sau arta.
Dacă preocupările grupului în care este acceptat un elev sunt superficiale, apare pericolul ca acesta să
renunţe la unele dintre idealurile sau părerile sale pentru a se adapta la „cerinţele” grupului. Grupul acţionează
ca un diapazon: el dă tonul valorilor comune, fie ele valori morale, estetice, culturale sau religioase. Grupul/
anturajul devine o a doua familie în care, de multe ori, se discută chestiunile problematice ale vârstei, chestiuni
care nu au fost discutate la vremea lor cu familia fie din neglijenţă, fie din lipsă de timp, fie din diferite
temeri, deopotrivă din partea părinţilor şi a copiilor. Din aceste rațiuni, nu este de mirare că problemele de
sexualitate sunt de cele mai multe ori discutate cu colegii şi prietenii, nu cu părinţii.
Până în momentul în care grupurile se „aşază”, se „cern”, unii membri migrează, ceea ce duce la
situaţii conflictuale la nivel emoţional, rezumate simplu prin expresia „trădării prieteniei”. Analiza zilnică a
statusului de pe Facebook este o oglindă relevantă a acestor probleme. Acum, marile probleme existenţiale
nu sunt legate de anumite teme religioase sau ştiinţifice, ci de modul de rezonanţă în ceea ce priveşte relaţiile
dintre membrii grupurilor.
Temă de reflecție
Cum ar trebui să reacţionăm ca profesori de Religie
în momentul în care un elev,
practicant mai fervent decât părinţii săi,
este acuzat de aceştia că devine un “fundamentalist”?
(conflict “mixt”: relaţional şi tematic )

60’
Practică

Descrieți în câte 100 de cuvinte, din experiența dumneavoastră, 3 conflicte relaționale
ale elevilor care le-au afectat acestora atât performanța școlară, cât și socializarea cu colegii și profesorii.

3. Profesorul de Religie:
„prevăzător”, constatator, ameliorator al conﬂictelor relaţionale
La absolvirea Facultăţii, alături de diplomă,
fiecare dintre noi am primit – vă rugăm să
acceptați jocul de cuvinte! – şi „darul vederii
40’
înainte”: încă de pe atunci (pre)vedeam un
Teorie
viitor strălucit, (pre)vedeam problemele care
urmau să vină, uneori (pre)vedeam şi starea vremii, dar asta în
funcţie de durerile „reumatice” din locul vechilor fracturi de
membre, semne ale unei copilării (hiper)active! Departe de noi
„vederea înainte”, în adevărata ei profunzime! Însă, dăruiţi cu
raţiune, sentiment şi voinţă, cu siguranţă că vom putea anticipa,
pe baza unor semnale mai mult sau mai puţin vizibile, atunci
când între doi elevi (sau grupuri de elevi) mocneşte un potenţial
conflict. Ce e drept, nici elevii nu sunt experţi în camuflarea stărilor
emoţionale, ceea ce ne poate înlesni de multe ori misiunea de
prevenire a conflictelor. Pornind de la primele semne, cu discreţie
şi tact pedagogic, ar trebui să aflăm cauzele, premisele conflictuale
şi, individual, să le discutăm „prieteneşte” cu fiecare parte.
4

Prevăd
Constat?
Ameliorez?

Dar planificările, planurile de lecţii, activităţile extracurriculare, semnarea condicii, serviciul pe şcoală
au un minunat potenţial crono-fill, adică de a umple timpul, cum ar zice englezul. Noi am zice cronofag, dar
timpul ne mănâncă pe noi... Aşa că ne scapă uneori etapa „prevederii” şi ne trezim faţă în faţă cu situaţia
conflictuală. Constatăm, care va să zică. Ne facem autocritica pentru lipsa prevederii, ne minunăm cum de ni
s-a întâmplat tocmai nouă această neglijenţă şi ne justificăm în faţa propriei conştiinţe.
În astfel de situații, încercăm să „dregem1 busuiocul”. Să îndreptăm ce se mai poate îndrepta sau, în
termeni moderni, să ameliorăm, să îmbunătăţim situaţia de fapt. Unul dintre fenomenele actuale frecvente în
colectivităţile şcolare este cel intitulat bulying. Adică a-ţi bate joc în mod constant, a umili pe cineva mai slab
decât tine, a hărţui. Problema e că hărţuitorii trăiesc un fals sentiment de putere, de autoritate, fiind destul
de greu de lămurit că ceea ce fac ei este sub demnitatea umană. Celor cărora nu le putem explica omeneşte,
sintetizat, teologia chipului lui Dumnezeu în om, le putem aduce aminte vorba ceea din bătrâni: „Ce ţie nu-ţi
place, altuia nu-i face!”

60’
Practică

a. Formulați, pentru elevii dumneavoastră, trei argumente biblice care să se opună
fenomenului de hărţuire a celor mai slabi (bulying). (30’)
b. Propuneți un exercițiu în care să utilizați un episod biblic pentru a ilustra tipul de
conflict relațional și soluționarea lui. (30’)

Punctul pe i
Intervenţiile prompte ale factorilor educaţionali în cazul conflictelor relaţionale pot reprezenta o
formă de prevenire a unor viitoare conflicte de tip ideatic-religios. Dacă frecvenţa conflictelor este una
destul de mare chiar între elevi de aceeaşi confesiune religioasă, cu atât mai mult este important să ne
orientăm toată energia, competențele și efortul înspre preîntâmpinarea unor conflicte tematice
interreligioase sau interconfesionale, pentru a asigura orei de Religie mediul irenic ce-i este propriu.

„A drege” vine din latină, de la verbul „dirigo, -ere”, care înseamnă a îndrepta, a ordona. Busuiocul era folosit se pare pentru “a
îmbunătăţi” vinul atunci când calitatea sa era una îndoielnică.

1
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Inteligenţa emoţională:
aspecte generale valoriﬁcabile la ora de Religie
(120’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Psihologie și Teologie – convergenţe ideatice și divergenţe de interpretare
2. Valorificarea inteligenţei emoţionale la ora de Religie
3. Beneficiile educaționale, sociale și spirituale ale dezvoltării inteligenţei
emoţionale prin ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza potențialul impact al valorificării inteligenței emoționale
la ora de Religie
• Veţi avea la dispoziție un prim set de exerciții și perspective de lucru prin
care să puneți în valoare inteligența emoțională în vederea atingerii obiectivelor proprii disciplinei Religie

III. Cuvinte-cheie

psihologie, teologie, inteligență emoțională, dezvoltare personală

În domeniul psihopedagogic se vorbește tot mai des de necesitatea adaptării demersului
educativ la principalele tipuri de inteligenţă ale elevilor: 1) verbal-lingvistică; 2) logi5’
co-matematică; 3) muzical-ritmică; 4) vizual-spațială; 5) corporal-kinestezică; 6) interPrimii pași personală; 7) intrapersonală. Acestor șapte tipuri de inteligenţă li se adaugă o a opta,
complementară: inteligenţa emoţională. Pe scurt, inteligenţa emoţională face referire la o mai bună înţelegere
a emoţiilor în general, la gestionarea eficientă a propriilor emoţii, la înţelegerea semenilor și la îmbunătăţirea
imaginii personale.
În cele ce urmează, vom dezvolta problematica inteligenţei emoţionale din perspectiva valorificării
sale la ora de Religie.

1. Psihologie şi Teologie –
convergenţe ideatice şi divergenţe de interpretare
Definiție
PSIHOLOGÍE s. f. 1. Știință care se ocupă cu studiul psihicului (1), al legității proceselor psihice (cognitive, afective, voliționale) și al însușirilor psihice ale persoanei
(caracter, temperament etc.).1

35’
Teorie

Definiție
TEOLOGIE – ştiinţa de comunicare şi interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu,
ştiinţa de cunoaştere a lui Dumnezeu şi a formelor de comunicare a Lui cu lumea.2

Din punct de vedere etimologic, termenul de psihologie își are rădăcina în limba greacă veche:
ψυχή (psyche) = suflet, λόγος (logos) = știință. Deși unele dicţionare preferă să o definească drept știinţa care
studiază psihicul, nu credem că greșim în momentul în care extindem sfera de cercetare în zona sufletului.
De altfel, chiar în definiţia de mai sus apar menţionate procesele psihice cognitive, afective, voliţionale care pot
fi corelate în mod direct cu raţiunea, sentimentul și voinţa sădite de Dumnezeu în chipul omului, la creaţie.
În definiţia dată mai sus teologiei apare expresia „știinţa de cunoaștere a lui Dumnezeu”. Am pus în
paralel cele două definiţii îndinadins deoarece prin raţiune, sentiment și voinţă omul „se poate conecta”, se
împărtășește de Raţiunea, Voinţa și Dragostea dumnezeiască.
De multe ori auzim în popor despre un om care are anumite probleme psihice că „și-a pierdut minţile”,
în sensul că a devenit la un moment dat iraţional, lipsit de raţiune. Deoarece cele trei atribute sufletești sunt
în strânsă legătură, în mod automat vor suferi o alterare atât sentimentul, cât şi voinţa. Şi din punct de vedere
juridic se cere uneori o expertiză pentru a stabili dacă o anumită persoană a avut capacitatea de discernământ
(act de analiză intelectiv-volitivă) la momentul săvârșirii unui act antisocial.
Aprofundând, însă, tema inteligenţei emoţionale din perspectiva psihologiei moderne am întâlnit în
repetate rânduri articole în care izul competiţiei individualiste, egocentriste, era unul evident. Scopul final era
acela de a deveni un leader de succes care să îşi „mascheze” eventualele slăbiciuni în faţa subalternilor sau a
partenerilor de afaceri.
Nu despre aceasta vorbește, însă, învăţătura marilor religii. Peste tot există acea variabilă a raportării
la semeni în drumul nostru către idealul suprem. Iar o raportare falsificată nu cred că ne este de niciun folos.
Divergenţa sesizată între modul de promovare al inteligenţei emoţionale de către public speaker-ii profesioniști şi cea abordată de noi e următoarea: la prima dintre ele, cuvântul de bază e „tu!”, pe când la a doua
e vorba de „noi”. Vă dau doar două exemple de expresii întâlnite în filmuleţul de prezentare al unui renumit
1
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită), Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2009, definiţie online pe https://dexonline.ro/definitie/psihologie, 08.08.2015.
2
Ene BRANIȘTE, Ecaterina BRANIȘTE, Dicţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001, p. 504.
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public speaker de la noi: „A fi învingător sau nu e doar o opţiune personală!”, „Nu există nimic din ceea ce tu
nu poţi face, nu deveni propria ta barieră!”.
Reacţiile noastre emoţionale sunt cele care ne pot conduce sau nu spre un anumit tip de cunoaştere
religioasă. Pe reacţiile noastre emoţionale se bazează şi cei care contestă rolul Bisericii în societate (indiferent
de religie sau confesiune). Vă sună cunoscută comparaţia dintre numărul bisericilor, al spitalelor şi al şcolilor
din România? În astfel de comparații, imaginea are Bisericii are de suferit deoarece se mizează pe o manipulare
emoţională.
O adevărată educaţie religioasă, făcută în mod responsabil, coerent, în spiritul unui respect reciproc
interreligios şi interconfesional, poate asigura echilibrul emoțional de care este nevoie deopotrivă în viața
spirituală și în cea socială. O educaţie religioasă autentică ar trebui să sădească mecanisme culturale şi emoţionale de a înţelege alteritatea. Este nefiresc, însă, ca instrumentalizarea de către terorişti a religiei să hrănească
instrumentalizarea în general a religiei de către antireligioşi3.

40’
Practică

Pe baza experienței dumneavoastră didactice, ierarhizați în ordinea importanței pe care o
pot avea în formarea elevilor, cele 8 tipuri de inteligență 1) verbal-lingvistică; 2) logico-matematică; 3) muzical-ritmică; 4) vizual-spațială; 5) corporal-kinestezică; 6) interpersonală;
7) intrapersonală; 8) inteligență emoțională. Argumentați succint ierarhia propusă.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
Tema dezvoltată se poate regăsi pe blogul domnului Radu PREDA, Religia ca victimă, http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/
religia-victima-1_54b69db4448e03c0fd985596/index.html, 10.08.2015.
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2. Valoriﬁcarea inteligenţei emoţionale la ora de Religie
40’
Teorie

De dragul unei prezentări sistematice, putem identifica patru elemente definitorii ale inteligenţei emoţionale fără, însă, ca acestea să însemne o limitare a conținutului său:
• O mai bună înţelegere a propriilor emoţii
• O mai bună gestionare a propriilor emoţii
• O mai bună înţelegere a celor din jur
• Îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur

Nu degeaba era scris pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi „Cunoaște-te pe tine însuţi!”:
acolo, la oracolul din templu mergeau oamenii pentru a găsi răspuns la întrebările lor existenţiale. Îndemnul
de mai sus era, de fapt, o atenţionare referitoare la întrebările ce urmau a fi puse. În ce măsură întrebările sunt
cele care îţi vor aduce răspunsuri de care ai cu adevărat nevoie? Introspecţia este un proces firesc și necesar
în evoluţia socială și spirituală a omului. Depinde, însă, la ce anume raportăm actul nostru interogativ. Dacă
îl raportăm la propria persoană apare capcana subiectivităţii. În acest sens, înţeleptul Solomon spunea așa:
„Nu gura ta să te laude, ci aproapele tău; străinul, iar nu propriile tale buze” (Proverbe 27,2). Dacă alegem să
urmăm modelele promovate de media, riscăm să cădem într-un soi de imitaţionism ridicol al unor personaje
create în mod artificial.
Modelul suprem demn de urmat - la care ar trebui să ne raportăm în ceea ce ne privește - este Hristos,
Desăvârșirea întrupată. Modelul „înomenirii” smerite a lui Dumnezeu și al „îndumnezeirii”, a ridicării firii
omenești. Apostolul Pavel indică acest fapt Efesenilor: „Fiţi dar următori4 lui Dumnezeu, ca niște copii iubiţi,
şi umblaţi întru iubire aşa cum şi Hristos ne-a iubit pe noi, și pentru noi I S’a dat pe Sine lui Dumnezeu prinos
și jertfă întru miros cu bună mireasmă.” (Efes. 5, 1-2). Cum anume să îndrumăm preadolescenţii spre acest
tip de raportare? Un posibil răspuns ar fi acesta: prin recomandarea de a-și lua un tovarăș sincer de drum,
un co-pătimitor în efortul urcușului duhovnicesc al cunoașterii de sine, a semenilor și a lui Dumnezeu –
părintele duhovnic.
Există practica mersului cu clasa la Spovedanie, iar aceasta, deși este o inițiativă lăudabilă, implică
riscul unei abordări superficiale din partea elevilor care nu își asumă ușor responsabilitatea atunci când sunt
parte din colectiv. Spiritul de grup își poate face simțită prezența în detrimentul unei implicări personale în
actul Spovedaniei. Ca alternativă, putem să mijlocim o oarecare programare treptată sau să recomandăm
anumiţi duhovnici, în funcţie de personalitatea fiecărui elev.
Alături de duhovnic pot fi trecute și înţelese prin filtrul unei conștiinţe paralele, mai puţin subiective,
trăirile și emoţiile specifice vârstei. Tot cu ajutorul său se poate trece treptat la punerea în practică a ascezei
creștine prin rugăciune, post și milostenie. De la co-pătimitor al tânărului, duhovnicul va deveni cu timpul
împreună-lucrător, co-laborator.
De la faza de constatare se va trece, astfel, la cea de gestionare,
de dinamizare, de punere în faptă. Frumuseţea făpturii umane constă
în unicitatea şi irepetabilitatea ei. În mod generic doar vorbim despre
anumite sentimente, emoţii, trăiri. Modul şi intensitatea de manifestare
a acestora, indiferent că vorbim despre emoţii pozitive sau negative,
diferă cu siguranţă de la persoană la persoană. Unii sunt mai emotivi
atunci când trebuie să vorbească în public, alţii poate prea volubili. Unii
nu acceptă deloc criticile aduse propriei persoane, chiar dacă sunt critici
constructive. Alţii au mereu nevoie să ceară sfaturi pentru orice lucru
neînsemnat, chiar şi atunci când nu ar fi cazul. Aşadar, ca profesori de
Religie trebuie să ţinem cont de aceste aspecte atunci când ne raportăm
la elevii noştri. Nu vom putea să uniformizăm o clasă (nici nu este de
dorit!), nu vom putea să îi aşezăm pe toţi direct pe calea mântuirii după

4

4

Imitatori (ai lui Hristos-Dumnezeu);

o reţetă prestabilită. Faptul că „ingredientele” sunt în genere aceleaşi, este altă poveste. Postul, rugăciunea şi
faptele bune sunt trăite în mod personal în diferite intensităţi, după diferitele putinţe ale fiecăruia dintre noi.
Propunem o simplă dar, credem, grăitoare analogie: fiecare dintre noi suntem o celulă a Trupului
Bisericii. Sistemul circulator uman este format dintr-o vastă reţea de vase de sânge: mari (artere, vene), intermediare (arteriole, venule) și mici (capilare). Acestea străbat întreg corpul, transportând permanent prin
ele substanţe esenţiale pentru viaţă până la ultima celulă din cele câteva zeci de miliarde care sunt în alcătuirea corpului uman. Tot așa, prin ierarhia sacramentală, prin Sfinţii Apostoli, episcopi, preoţi (de ce nu,
și prin preoţia universală), fiecare dintre noi avem posibilitatea de a rămâne conectaţi la Izvorul Vieţii. Deși
minuscule, „capilarele” sunt cele care fac transferul substanţelor nutritive spre celule. Deși în aparenţă neînsemnate, acestea, puse cap la cap ar însuma nu mai puţin de 2500 km! Iar ceea ce este cu adevărat important
e că acestea, capilarele, prezintă ramificaţii laterale prin care se unesc între ele. Sau, în termenii inteligenţei
emoţionale, este necesară acea bună înţelegere a celor din jur.
Calea spre mântuire nu este un drum de mare viteză, nu este o „autostradă”, ci mai degrabă o potecă:
„strâmtă este poarta – şi îngust este drumul ce duce la viaţă şi puţini sunt cei ce îl află” (Mt. 7, 14). Escaladarea
unui munte este, de obicei, anevoioasă și necesită un ghid care să cunoască bine potecile. Unele porţiuni
necesită căţărarea, ancorarea de frânghii, munca de echipă, grija reciprocă permanentă. Progres permanent.
Îmbunătăţire a relaţiilor cu cei din jur. Graficul de mai jos sintetizează legăturile și efectele ascezei creștine
cu inteligenţa emoţională:
Rugăciunea

capacitatea de concentrare; interiorizare; filtrarea emoțională a cuvintelor/experienței;

Postul

capacitatea de renunțare; stăpânire de sine;

Milostenia

capacitatea de renunțare la bunurile proprii și la timpul propriu,
în cazul milosteniei sufletești; empatie;

Practică

Concepeți o activitate didactică (posibil și extracurriculară) pentru clasele gimnaziale,
prin intermediul căreia să facilitați creșterea inteligenţei emoţionale a elevilor, respectiv
dezvoltarea celor patru elemente definitorii ale acesteia, prezentate la începutul secvenţei
(o mai bună înţelegere a propriilor emoţii, o mai bună gestionare a propriilor emoţii, o mai
bună înţelegere a celor din jur şi îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur).

60’
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3. Beneﬁciile educaţionale, sociale și spirituale
ale dezvoltării inteligenţei emoţionale prin ora de Religie
Structura pentru care am optat în cadrul secvențelor de învățare este, în mod curent, de a insera
noțiunile teoretice urmate apoi de aplicații practice pe baza acestora. În cazul subtemei de față, de dragul
transmiterii cât mai eficiente a conținutului informativ vizat, inversăm ordinea și vă invităm să explorați, mai
întâi, următoarea aplicație care va fi analizată în cadrul noțiunilor teoretice.

60’
Practică

Model

Căutând exerciţii practice care să ajute la dezvoltarea inteligenţei emoţionale, l-am găsit
online pe următorul5 şi l-am pus în practică de 3 ori pentru a ne asigura că este relevant. Vă
propunem să experimentați acest exerciţiu şi să trageţi concluziile.

Dacă aţi fi fost profesor de Sport aţi fi avut un cronometru performant. Dar nu sunteţi, deci
luați telefonul mobil, căutaţi funcţia „Cronometru” și de aici urmează partea frumoasă:
Stând în picioare, cu ochii închişi, număraţi până la un minut. Când închideţi ochii şi începeţi numărătoarea, daţi drumul şi la cronometru. Când terminaţi numărătoarea, deschideţi
ochii şi opriţi cronometrul.
START!

Pentru a valorifica acest exerciţiu, vă invit să răspundeţi la următoarele întrebări în coloana din dreapta
a tabelului:
Nr.
Crt.

Întrebare

1.

Cât timp a trecut? (diferenţa
dintre numărătoarea
dumneavoastră
și cronometru)

2.

Cum v-aţi simţit în timpul
exerciţiului?

3.

Răspuns
(aprox. 5 rânduri fiecare)
Cronometru

Numărătoarea
dumneavoastră

Care este motivul pentru care
aţi numărat mai puţin/bine/
mai mult?
Ce spune asta despre
dumneavoastră?

4.

5.

Cum puteţi folosi în
beneficiul dumneavoastră
informaţiile pe care le-aţi aflat
despre propria persoană în
urma acestui exerciţiu?
Ce aţi putea imbunătăţi la
dumneavoastră folosind informaţia pe care aţi dobândit-o?
Când începeți să îmbunătățiți?

5
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Exerciţiu adaptat după https://asociatiamomenttum.wordpress.com/category/exercitii/, 11.08.2015.

Diferenţa
(secunde)

Pe mine m-a surprins faptul că numărătoarea mea, de fiecare dată, a fost mai rapidă: 56,
apoi 54, apoi, în cele din urmă, 55 de secunde. Și mai am îndrăzneala să mă laud cu punctualitatea mea! În interpretarea mea, mi-am zis că ori sunt un „hoţ de clipe” și fur fiecărui
40’
minut câte cinci secunde, ori încerc să fentez veșnicia ca să ajung mai repede la ea. Sau,
Teorie
poate, pur și simplu nu am destulă răbdare. Iată cum un simplu exerciţiu poate să poarte
cu el beneficiile introspecţiei. Naște întrebări: „De ce am numărat mai repede? Nu am noţiunea timpului bine
definită? Nu am simţul ritmic corect? De ce de pe la 30 am început să număr puţin mai repede? Credeam că
am rămas în urmă? Oare asta înseamnă că e asta o fobie a mea, de a nu rămâne anacronic? Aha, cred că de
aceea mi-am luat acum ultimul model de smartphone... chiar nu îmi era necesar dacă stau să mă gândesc”.
Vă recomandăm să aplicaţi acest exerciţiu și la școală, cu elevii dumneavoastră și să discutați rezultatul fiecăruia în stilul anterior. Raportarea mea la timp devine una extinsă. Îmi planific acţiunile încadrându-le în timp, ţinând însă cont și de raportarea la ceilalţi semeni: „Intru la a clasa a V-a acum... termin ora,
fug la dulapul catedrei ca să iau videoproiectorul fiindcă am nevoie de el la clasa a VIII-a. Știu că şi colega de
Logică îl foloseşte joia, sper că nu are nevoie de el chiar acum... Stai, am uitat! Clasa a VIII-a are azi simularea
examenelor naționale la Limba Română!...” Exemplele pot continua. Ideea de bază este că de la acest tip de
exerciţiu putem iniţia o lecţie legată de valoarea timpului și de valorificarea acestuia. Putem să facem trecerea
de la pierderea de vreme la umplerea cu sens a timpului în sens educaţional! Putem să vorbim, astfel, despre
minuscula particulă de timp pe care o acordăm zilnic rugăciunii, dialogului cu Dumnezeu, sau timpului pus
în slujba semenilor. A asculta problemele colegului de clasă, a empatiza cu el este, oare, o pierdere de vreme sau
o valorificare a timpului? Faptul că îl ajut să îşi rezolve tema la Matematică îl va face să devină un concurent al
meu la premiul I sau îmi va arăta că nu sunt un egoist și pot câștiga în schimb un prieten? Putem arăta elevilor
noștri că a acorda din timpul nostru liber acţiunilor de voluntariat este o formă de renunţare, chiar de asceză,
dacă vreţi. Ea este, în fapt, o dăruire a noastră celorlalţi. Dar din dar: timpul dăruit nouă de Dumnezeu, dăruit la rândul lui celor care au nevoie. Astfel, stima de sine crește, simţim că prezenţa noastră este valoroasă
și treptat devenim altruiști. La scară mărită, putem forma astfel mici nuclee sociale pe care să le implicăm în
acţiunile filantropice ale comunităţii, ale școlii sau ale parohiei.
Insistăm pe acest aspect al valorificării timpului deoarece mulţi dintre părinţii elevilor noștri „nu au timp” pentru a
discuta cu ei. Priorităţile legate de serviciu, munca peste program, stress-ul, oboseala… „E târziu, dragă, lasă că povestim
mâine…” şi tot aşa, până când vor auzi la rândul lor: „E (prea)
târziu, mamă/tată, lasă…”. Dumneavoastră, ca profesori de Religie veți fi puși în situaţia de a fi, la un moment dat, un surogat
de părinte. Vi se va cere un sfat, vi se va destăinui un necaz,
poate va trebui să supliniți oarecum un tată sau o mamă plecată în străinătate. Vă propunem ca dumneavoastră să vă faceți
timp pentru aceasta. Sunt mândru că am colegi profesori care
au pus luni la rând mână de la mână bani din propriul buzunar
ca să ţină la liceu o fată din clasa a XI-a care era cât pe ce să renunţe la şcoală. Nu a renunţat, a absolvit liceul, a luat examenul
de Bacalaureat şi poate să îşi croiască un drum al ei. Poţi refuza
invitaţia elevului tău la o cafea, la finalul festivităţii de absolvire
a liceului? Nu cred, mai ales că mama este plecată în străinătate
şi îl creşte singură de la naştere… Nu vă lăsaţi copleşiţi de greutatea timpului, ci încercaţi să îi daţi valoare! Dacă noi nu ne
vom face timp pentru întrebările lor, ei vor găsi răspunsuri în
altă parte, la cei care au vreme… Dar de obicei nu acolo sunt
răspunsurile potrivite.
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Imaginați 5 situații pe care să le supuneți atenției elevilor pentru a le determina atitudinea
empatică față de persoanele implicate în situațiile descrise. Indicați, în cazul fiecărei situații,
care este efectul moral-formativ anticipat la elevii dumneavoastră în urma contactului
cu acestea.

Punctul pe i
„Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.” (I In. 3, 17). Acesta este
îndemnul Apostolului Ioan către cei pe care îi păstorea. Scurt și la obiect: să pui iubirea în practică,
să lucreze... Iar textul Apostolului Petru indică empatia creştină înainte de inventarea cuvântului în
sine: „În sfârşit, fiţi toţi într’un gând, compătimitori, iubitori de fraţi, mărinimoşi, smeriţi” (I Pt. 3, 8).
„Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se poticneşte şi eu să nu ard?” (I Cor. 11, 29)
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Delimitări terminologice și conceptuale
asociate temei icoanei
(90’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Prezentarea termenilor și a conceptelor asociate temei imaginii/icoanei
2. Specificul și importanța icoanei zugrăvite în stil răsăritean – sursă de
potențiale conflicte la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veți fi familiarizați cu importanţa noţiunilor: imagine și icoană
• Veţi avea posibilitatea de a utiliza aceste noţiuni într-un discurs ecumenic

III. Cuvinte-cheie
imagine, icoană, vedere

Viața noastră este marcată de prezența imaginilor și se vorbește adeseori despre civilizația noastră ca fiind o „civilizație a imaginilor”. Imaginile nu sunt o provocare nouă,
5’
mărturie stând dezbaterile teologice pe tema imaginii care au avut loc în decursul timPrimii pași pului. Ceea ce este nou astăzi este inflația fără precedent a imaginilor, precum și noile
tehnici de producere în masă a imaginilor. Imaginile au constituit dintotdeauna un bun prețios al umanității,
prin raportarea lor la gândire și cuvânt, dar și un pericol, prin abuzul vizibilităților și prin pericolul pe care-l
constituie pentru libertatea privirii. Vederea este considerată cel mai mare dar oferit omului de Dumnezeu.
Prin acest simț al văzului, omul va ajunge să-l cunoască cel mai mult pe Dumnezeu, Sfinții Părinți afirmând
că vederea este culmea Revelației. În Împărăția Cerurilor, sufletele drepților vor privi slava lui Dumnezeu și se
vor desfăta în cunoaștere. Moise i-a cerut cândva lui Dumnezeu să-i arate fața (Ieș 33), însă Dumnezeu nu
i-a arătat fața Sa, ci numai spatele ca să-l determine să-I urmeze. Putem spune că Dumnezeu i S-a descoperit
așa cum va spune mai târziu Sfântul Pavel, ca „în ghicitură” (1Cor 13,12). I-a descoperit numai o fărâmă care
i-a potolit lui Moise, pentru o vreme, setea de cunoaștere. Conform credinței unor culte creștine (ortodox,
greco-catolic), Dumnezeu ne oferă posibilitatea de a contempla chipul Său prin intermediul icoanei, făcută
posibilă prin întruparea Fiului Său. Cuvântul S-a făcut trup și oamenii au văzut slava Lui dumnezeiască.
Această vedere i-a determinat să înțeleagă mai bine rolul lor pe pământ și să se raporteze altfel la cele văzute.
De atunci a început oarecum conflictul dintre icoană și imagine. Vederea Fiului lui Dumnezeu întrupat i-a
făcut pe oameni să vadă lumea cu alți ochi, ca pe o icoană a veacului ce va să vină. Ochii lor care, până atunci
,erau ținuți să nu vadă (fie din iconomie divină, fie din pricina căderii) s-au deschis și au văzut rațiunile
dumnezeiești în fiecare imagine. Însă, pentru alte confesiuni, conceptul în sine de icoană este problematic
și neconform învățăturii de credință. Pentru predarea Religiei la colectivele de elevi multiconfesionale, este
important ca, în tratarea acestui subiect sensibil, profesorul de Religie să dea dovadă în special de atenție,
înțelepciune și preocupare pentru identificarea punctelor comune.
În acest context, prioritatea profesorului de Religie este de a cunoaște foarte bine paleta de termeni și
concepte asociate temei imaginii/icoanei, ca temă cu potențial conflictual. Această condiție odată îndeplinită,
profesorul va putea preveni/evita situațiile tensionate pe marginea acestei teme la ora de Religie.

1. Prezentarea termenilor și a conceptelor
asociate temei imaginii/icoanei
Alegerea de a vorbi mai întâi de imagine la modul general, în loc de a vorbi de imagine
în sensul teologic, este justificată de dorința de a ignora pentru moment disputele doctrinare privind imaginea. Justificăm această alegere și prin faptul că, în „civilizația imagi45’
nii”, în care imaginile ne inundă, le acuzăm adesea de toate relele: violență, manipulare,
Teorie
sclavie, etc. Oare ceea ce ne amenință astăzi nu este, mai degrabă, lipsa imaginii decât
prezența ei? Prin urmare, abordarea acestei secțiuni ne așază în fața unei întrebări destul de stânjenitoare: de
fapt, ce este o imagine?

Definiție
„IMÁGINE, imagini, s. f. 1. Reflectare de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma
unor senzații, percepții sau reprezentări; spec. reprezentare vizuală sau auditivă; (concr.) obiect perceput prin simțuri. 2. Reproducere a unui obiect obținută cu ajutorul unui sistem optic; reprezentare
plastică a înfățișării unei ființe, a unui lucru, a unei scene din viață etc., obținută prin desen, pictură,
sculptură etc. ♦ Reflectare artistică a realității prin sunete, cuvinte, culori etc., în muzică, în literatură,
în arte plastice etc. 3. (Fiz.) Figură obținută prin unirea punctelor în care se întâlnesc razele de lumină
sau prelungirile lor reflectate sau refractate. [Var.: (rar) imágină s. f.] – Din lat. imago, -inis (cu sensuri
după fr. image).„ (DEX 09-2009)
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Ce putem deduce din aceste definiții?
► pluralitatea deﬁnițiilor ne trimite la contexte și manifestări dintre cele mai diferite;
► imaginea este un concept ambiguu situat între gândire („reﬂectare de tip senzorial”, „reﬂectare artistică”) și real („reproducere a unui obiect”, „reprezentare artistică”); între concret (reprezentare plastică a unei persoane) și abstract (ﬁgură geometrică, pictură abstractă); între sensibil (implică lumea
simțurilor) și inteligibil (este impregnată de activități intelectuale). Să ne gândim numai la faptul că
percepțiile noastre vizuale (de exemplu o persoană) induc judecăți de valoare (gras/slab, bogat/sărac;
îngrijit/murdar; alb/negru; rom/român; etc.) ceea ce implică interogații etice privind raportul nostru
la imagini.

Definiția icoanei
„ICOÁNĂ, icoane, s. f. 1. Termen generic pentru orice imagine creștină sacră (reprezentându-l pe
Iisus Hristos, pe Maica Domnului, un sfânt sau scene cu teme religioase) realizată în diferite tehnici și
folosită ca obiect de cult. ♦ P. ext. (Înv.) Tablou, desen, ilustrație. 2. Fig. Imagine, chip. – Din sl. ikona”
(DEX-09.2009)
Ce putem deduce din aceste definiții?
► faptul că icoana este o imagine;
► față de deﬁniția imaginii, observăm că deﬁniția icoanei are limite ce țin de reducerea imaginii la un
obiect.
Termenii imagine și icoană din limba română nu transcriu decât într-o anumită măsură multiplele
semnificații ale termenilor corespondenți din limba greacă și din limba latină. Pentru a cunoaște mai bine terminologia care stă la baza înțelegerii termenului de imagine, vom prezenta aceste două perspective semantice1.
În limba greacă găsim trăsături arhaice ale termenului imagine de astăzi:
► eikon – „a fi asemănător cu” – este asociat cu adevărul și frumosul. Sensul termenului este legat
de similitudinea cu obiectul. Putem asocia acestui termen alții precum: reproducerea, imitația,
asemănarea.
► eidolon – „vizual care induce iluzia” – este asociat cu irealitatea și minciuna. Termenul are la
bază verbul a vedea și desemnează ceea ce vedem ca și cum ar fi lucrul însuși, pe când în realitate
nu este decât dublul său. Opusul lui eidolon este eidos sau idea, care sunt asociate cu adevărul
și frumosul.
► phantasma – „a străluci, a se arăta, a apărea” – este asociat cu ceea ce numim în pictură „trompe oeil”, adică ceea ce înșeală ochiul. Phantasma insistă asupra aparenței care este purtătoare de
credibilitate.
În limba latină găsim, de asemenea, rădăcini care ar putea reda traducerea din limba română a termenului imagine:
► imago – are rădăcina im pe care o găsim și la imitor – desemnează o imitație materială. În
principal, acest termen vizează statuile, portretele, dar și măștile mortuare; mai rar, imago se
poate manifesta de manieră virtuală, halucinatorie. Cel mai adesea, ea reprezintă realitatea unei
reproduceri. Din cauza asemănării dintre imagine și ceea ce este reprezentat, găsim doi termeni
opuși: similitudinea și simularea pentru a desemna veridicitatea sau respectiv înșelăciunea. De
asemenea, imago se va găsi la baza termenilor imaginație (imaginatio) și imaginar (imaginari).
În condițiile în care raportăm ideea de imagine la corpul omenesc, vom identifica noi perspective de
raportare la această noțiune. Astfel că:
►
– în contact cu obiectele creează o imaginea vizuală care dă sens noțiunii de reprezentare;
► auzul – în contact cu vocea sau sunetele oferă o imagine acustică);
► simțul tactil – în contact cu lumea exterioară oferă un tip de imagine care încearcă să compenseze
imaginea vizuală (să ne gândim la orbul din naștere);
1

Cf. „Eidolon”, în Vocabulaire Européen des Philosophies, ed. Barbara Cassin (Paris: Seuil, 2004).
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odoratul – în contact cu mirosurile oferă percepții olfactive (ex. parfumul);
gustul – în contact cu mâncarea oferă imagini gustative;
► percepții senso-motrice (schemă corporală, expresii mimice sau gestuale) – imaginile se vor
situa în zona fiziologică și psihologică (să ne gândim la mimică și pantomimă).
►
►

De asemenea, imaginile se formează în cadrul unei conștiințe în funcție de felul de a se situa în raport
cu obiectul, astfel încât conștiința poate să le perceapă la prezent, trecut sau viitor. În acest mod, putem
distinge imagini:
► perceptive: este o formă de imagine mentală care se întâlnește sub forma unei reprezentări a
prezentului;
► mnezice: o imagine mentală care – nu este prezență a obiectului reprezentat – se întâlnește sub
forma unei reprezentări a trecutului (exemplu: suvenirurile, amintirile)
► anticipatoare: este o imagine care este legată de o percepție viitoare posibilă legată sau nu de
acțiune (exemplu: previziunea, predicțiile sau profețiile).
Există imagini care se definesc diferit de primele. Astfel putem avea imagini:
► inconștiente care sunt produse ale psihicului uman (exemplu: fantasmele, visele, reveriile, etc.)
► lingvistice care sunt produse de activitatea lingvistică și încearcă să traducă un conținut
intelectual abstract într-un conținut sensibil și vizibil (exemplu: metaforele, alegoriile);
► matriciale care poartă o informație actuală sau virtuală (scheme, arhetipuri);
► materiale care sunt o transpoziție materială, pe un suport exterior (exemplu: tablourile,
sculpturile, etc.)2.
Odată cu progresul științific, vom găsi și alte tipuri de imagine precum:
► imaginea optică odată cu descoperirea lunetei, a aparatului de fotografiat, etc.;
► imaginea mentală odată cu perspectivele fenomenologice și psihanalitice.
Aceste perspective variate de raportare la acest concept ne determină să afirmăm că imaginea este
polisemică, adică este obiectul mai multor lecturi posibile. Să ne gândim doar la simpla imagine a unui om
pe o scară. Putem spune la fel de bine că imaginea reprezintă un om care stă, care coboară sau care urcă scara.
De asemenea, perspectivele semantice privind imaginea, ne prezintă un registru care oscilează între subiect
și obiect – de exemplu oscilează între „reprezentările mentale (imaginea unui lucru, viziune în vis etc.) și de
reprezentarea materială a realităților fizice (portret, statuie)”3. Și, totodată, imaginea este atât formă (prin
ceea ce semnifică), cât și materie (prin suportul ei)…! Am optat pentru o astfel de expunere pentru a vă oferi
o bună orientare în paleta variată de semnificații a conceptului de imagine.

60’
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1. Expuneți, în 150 de cuvinte, ce înțelegeți prin conceptul de imagine, în urma parcurgerii
noțiunilor teoretice prezentate.

Pentru o analiză mai aprofundată, a se vedea Jean-Jaques Wunenburger, Filosofia imaginilor (Iași: Polirom, 2004), 27-52.
Ibidem, 4.

2. Speciﬁcul și importanţa icoanei zugrăvite în stil răsăritean –
sursă de potenţiale conﬂicte la ora de Religie
Acest fragment de noțiuni teoretice este, credem, util profesorilor de Religie, indiferent
de cultul căruia îi aparțin. Informațiile prezentate aici sunt formulate din perspectiva
credinței în validitatea icoanelor și în importanța lor cultică. Dat fiind faptul că tema
40’
icoanei este specifică doar anumitor culte (ortodox, greco-catolic), prezentarea este aici
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inevitabil conformă învățăturii de credință a acestora. Însă utilitatea ei în secvența de
față este aceea de a oferi tuturor profesorilor de Religie informații pertinente pe tema icoanei, care le vor da
posibilitatea de a preveni/evita posibilele situații conflictuale de la oră.
În capitolul precedent, am subliniat faptul că icoana este
o imagine. Dar această imagine este una care reprezintă veșnicia sau momente din istoria mântuirii care înveșnicesc. În
icoane Îl reprezentăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce
este Dumnezeu adevărat născut din Tatăl mai înainte de veci,
pe Maica Domnului care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, pe sfinții care au ajuns „dumnezei prin har” sau momente din istoria
mântuirii (fie că ne referim la evenimente scripturistice, fie la
evenimente din viețile sfinților) care oferă creștinilor paradigme pentru înveșnicire. Toate aceste persoane pe care le reprezentăm se află acum în Împărăția Cerurilor, în lumea nevăzută.
Sfinții contemporani pe care îi putem cunoaște și din fotografii,
atunci când sunt zugrăviți în icoană, au chipurile și trupul diferite faţă de cum erau ei în viață. Acest lucru se datorează faptului că noi îi reprezentăm spiritualizați, într-un limbaj iconografic cu o bogată încărcătură simbolică. Adevăratele icoane sunt
cele care redau chipuri și trupuri pnevmatizate, pline de slavă
cerească (așa cum ne spune Sfântul Pavel că vor arăta oamenii în veșnicie), pentru că acestea ne descoperă
calea spre sfințenie către care tindem cu toții.
Din aceste rațiuni, modul în care sunt zugrăvite icoanele trebuie să îndeplinească trei criterii: teologic
(dogmatic), canonic și estetic, pe care le prezentăm succint în cele ce urmează.
1. O icoană autentică surprinde întotdeauna un adevăr dogmatic sau, mai bine zis, transmite o învățătură teologică. Spre exemplu, în icoana Nașterii Domnului, deja consacrată în spațiul răsăritean, Maica
Domnului este pictată în centru, lângă Fiul ei, întinsă pe o purpură roșie care simbolizează demnitatea sa
împărătească. Este interesant de sesizat faptul că privirea acesteia nu este îndreptată spre Fiul său, pentru a
arăta că Pruncul înfășat în iesle nu este numai om, așa cum este ea, ci Dumnezeu adevărat. În plus, dreptul
Iosif nici nu apare în proximitatea acestora, ci este așezat în registrul de jos al icoanei, îngândurat și nedumerit de taina nașterii. Mai mult, prin această poziționare se evidențiază faptul că Iosif nu are niciun amestec
în nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara. Iată ce încărcătură teologică poate transmite o astfel de imagine iconografică. Aceste aspecte pot fi mai greu de sesizat pentru o persoană fără cunoștințe de specialitate.
Din acest motiv este important ca un profesor de Religie să dobândească astfel de abilități de interpretare a
icoanei. Aceste aspecte se pot învăța și avem la îndemână o bogată literatură de specialitate tradusă în limba
română. Însă cel mai important lucru, poate mai mult decât interpretarea în sine, este acela de a prezenta
elevilor icoane autentice care să corespundă rigorilor teologice. Astfel, chiar dacă elevii nu înțeleg pe deplin
semnificația icoanelor, memoria lor va reține imaginea icoanelor ce corespund adevărului revelat.
2. Cea de-a doua exigență de care se ține cont în realizarea unei icoane autentice este canonicitatea.
Este necesar ca icoana să fie zugrăvită în conformitate cu tradiția iconografică a Bisericii. Prin această nu se
anulează spiritul creativ al iconarului, ci i se recomandă să țină cont de rigorile deja stabilite de tradiția eclesială
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iconografică din care face parte. Această rigoare este necesară în realizarea unei icoane autentice deoarece în
lipsa ei ar exista riscul de a fi afectat mesajul teologic al icoanei.
3. Ultima exigență pe care orice icoană autentică o îndeplinește este de natură estetică. Cu alte cuvinte,
se impune ca o icoană să fie frumoasă, indiferent în ce stil iconografic este realizată. Acest detaliu extrem de
important ține în cea mai mare măsură de măiestria și pregătirea pictorului. Icoanele răsăritene au o frumusețe de neîntrecut, fiindcă scot în evidentă frumusețea veacului ce va să vină. Este suficient să privim câteva
icoane realizate de renumitul Andrei Rubliov („Îngerii” de la Mamvri, Iisus Hristos judecător, Sfântul Ioan
Botezătorul etc.) și vom privi cu alți ochi frumusețea unei icoane. Aceste remarci nu sunt menite să pună într-o lumină nefavorabilă icoanele realizate în Apus în perioada Renașterii, care sunt cu adevărat capodopere
de o frumusețe inegalabilă. Am evidențiat doar menirea specială a icoanei răsăritene de a surprinde, prin
linie și culoare, frumusețea spirituală a veacului viitor. Ca atare, o icoană frumoasă este în special una în care
sunt accentuate semnificațiile spirituale ale trupului în defavoarea unei corporalități pronunțate.
Am amintit aceste trei exigențe pentru a oferi profesorului de Religie posibilitatea de a înțelege mai
bine care sunt icoanele autentice și spre ce anume să-și concentreze atenția atunci când aleg să prezinte elevilor o icoană. Acest lucru este important deoarece icoana care îndeplinește cele trei criterii (teologic, canonic
și estetic) va avea un impact puternic asupra sufletului copilului care, dacă este învățat să recunoască adevărul teologic transmis de iconar, va reține mult mai ușor învățăturile dogmatice extrem de greu de asimilat
la această vârstă. În plus, familiarizarea elevilor cu valorile reale ale iconografiei eclesiale îi va determina să
transmită mai departe în familie și în mediul în care trăiesc ce anume reprezintă o icoană autentică. Impactul
unei astfel de „misiuni” a elevului va fi extrem de benefic pentru Biserică.
Rolul unei icoane este acela de a deschide cerul înaintea ochilor sufletești ai oricărui credincios. Nu
intenționăm să creăm impresia că icoanele sau tablourile religioase care nu corespund criteriilor expuse nu
pot să-i faciliteze omului mediul propice pentru o rugăciune sinceră către Dumnezeu. Dar considerăm că
este indicat ca profesorul de Religie să formeze cu mult tact percepția copiilor despre modelul de icoană cu
adevărat autentic, model care poate avea un impact formativ important în viața acestora.
Care este icoana/imaginea religioasă preferată? Inserați o imagine cu aceasta și explicați
motivul pentru care vă este mai apropiată.

60’
Practică

Punctul pe i
Expunerea acestor noțiuni teoretice privitoare la imagine și icoană sunt menite să-i ofere
profesorului de Religie, indiferent de cultul căruia îi aparține, informațiile necesare pentru a
identifica o reprezentare iconografică autentică și pentru a o putea folosi cu mai mult succes în
cadrul demersului său didactic. Este de dorit ca o astfel de temă, cu potențial conflictual ridicat, să fie bine cunoscută tuturor profesorilor de Religie, pentru ca informațiile și cunoștințele
lor să fie puse în slujba evitării/prevenirii oricăror tensiuni asociate teme imaginii și icoanei.

1. Icoana este o imagine?
a. Da
b. Ar putea fi.
c. Nu.
2. Care sunt criteriile de identificare ale unei icoane autentice?
a. teologic, logic și teleologic
b. teologic, dogmatic și canonic
c. teologic, canonic și estetic
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Delimitări terminologice și conceptuale
asociate temei sﬁnţeniei
(90’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Prezentarea termenilor și a conceptelor asociate temei sfințeniei (sfânt,
sfinţenie și sfințire);
2. Cine sunt sfinții și cum se dobândește sfințenia, potrivit Noului Testament
3. Condițiile dobândirii desăvârșirii sau sfințeniei morale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veți fi familiarizați cu însemnătatea noţiunilor de sfânt, sfinţenie și
sfințire în Sfânta Scriptură
• Veţi avea posibilitatea de a utiliza aceste noţiuni într-un discurs de tip
ecumenic

III. Cuvinte-cheie

sfânt, sfinţenie, sfințire, îndumnezeire, om, asemănare

Există, în programa școlară la disciplina Religie, unele teme cu grad de dificultate mai
ridicat. Între acestea considerăm că se află și tema sfințeniei, gradul de dificultate fiind
5’
dat de necesitatea unui anumit nivel de înțelegere spirituală din partea elevilor, aflați abia
Primii pași la început la vârsta preadolescenței. Iată de ce propunem ca, în abordarea unei teme de
asemenea importanță, profesorul de Religie să se servească de realități accesibile elevilor prin analogie cu
care să le transmită cu succes informațiile principale ale temei. Din acest motiv, în secvența de față veți întâlni
analogii „neobișnuite” pe care vă invităm să le tratați cu deschidere și vă „provocăm” să le testați la clasă pentru a vedea în ce măsură ele sunt credibile pentru elevii de gimnaziu. Astfel, deși tema sfințeniei este extrem
de importantă și tratarea ei necesită respectul adecvat, considerăm că ea poate fi predată și într-o manieră
mult mai degajată, mai puțin tehnicizată decât în mod obișnuit, profesorul de Religie putând vorbi despre
sfânt, sfinţenie și sfințire într-o manieră mai atractivă și mai ușor de asimilat pentru elevi.
Este important de menționat faptul că această primă secvență de învățare dintr-o unitate dedicată
predării nonconflictuale a temei sfințeniei abordează tema la modul de general, specific introducerilor, astfel
încât nu se impun precizări specific confesionale. Acestea vor apărea pe parcursul următoarelor secvențe
din unitatea de învățare, pentru a oferi profesorului de Religie instrumente utile în predarea irenică a temei
sfințeniei la ora de Religie.

1. Prezentarea termenilor și a conceptelor
asociate temei sﬁnţeniei (sfânt, sﬁnţenie și sﬁnţire)
Termenul „sfânt”, intrat în limba română pe filieră latină „sanctus, -i”, derivă din verbul
grecesc hagiazo, al cărui înțeles primar era acela de „a pune de o parte”, „a separa de
35’
ceea ce este comun”, „a consacra ceva pentru o slujire diferită de cea profană”, „a sfinți”.
Termenul hagios (sfânt) și ceilalți derivați (sfințire, sanctificare, sfințenie) sunt termeni
Teorie
unici, care în textul revelat nu au același înțeles pe care îl întâlnim în literatura clasică greacă. Sfințenia primește un caracter profund spiritual și personal în discursul biblic. Termenul ebraic
„qadoș” (sfânt), raportat la Dumnezeu, deși exprimă ideea de a fi distinct de lucrurile profane sau deosebit de
acestea, nu vrea să arate că Dumnezeul lui Israel rămâne separat total de lume, ci dimpotrivă, El își descoperă
sfinţenia Sa omului, cu îndemnul categoric de a deveni și el sfânt, asemenea Lui.
În Sfânta Scriptură, noțiunile de „sfânt” și „sfințenie” sunt unele dintre noțiunile cel mai des întâlnite,
atât pentru a-L „defini” pe Dumnezeu, cât și pentru a proiecta „destinul” omului și al creației în perspectiva
sfințirii și a desăvârșirii. Sfințenia este înțeleasă ca un atribut moral al lui Dumnezeu, prin care se afirmă
acordul voinței proprii cu ființa Sa. Apoi, sfințenia mai este definită și
ca o însușire personală a lui Dumnezeu, care își are izvorul în relațiile
SFÂNT?
de comunicare dintre persoanele Sfintei Treimi. Pe de o parte, caracterul interpersonal al sfințeniei este fundamentul relațiilor interpersoSFINŢENIE?
nale dintre Dumnezeu și făptura creată chemată la desăvârșire, iar pe
de altă parte, sfințenia ca acord dintre voință și ființă, este un îndemn
SFINŢIRE?
la viață sfântă, ca model de comportament cotidian, dar și ca ideal de
îndumnezeire.
Vom încerca, în continuare, să accesibilizăm și să adaptăm ideea de sfânt, sfinţenie și sfințire la nivelul de înțelegere al elevilor. Ceea
ce vă propunem, în cele ce urmează, este o scurtă introducere în tema
sfințeniei gândită special în acest sens.
Pornind de la unul dintre înțelesurile primare ale verbului hagiazo
și anume „a separa de ceea ce este comun”, le putem propune elevilor
să perceapă sfințenia ca pe o ieșire din mediocritate. Având în vedere
că aceștia au tendința de a ieși în evidență și doresc să fie remarcați de
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către profesori și colegi, le putem sugera această comparație. Un om sfânt nu este un om obișnuit! El iese în
evidență prin ceva anume, printr-o calitate pe care ceilalți nu o au la fel de dezvoltată ca și el. Spre exemplu,
elevii care sunt cei mai buni la matematică excelează în acest domeniu, alții excelează la istorie, iar alții ies
în evidență prin calitățile lor sportive. Asemenea sfinților, fiecare elev are o calitate specială și o capacitate
deosebită într-o anumită disciplină. În urma acestei comparații, elevii nu numai că vor înțelege mai bine ce
anume înseamnă sfințenia, ci și că ei pot fi asemenea sfinților, adică separați de ceea ce este comun, chiar dacă
nu sunt buni la matematică, ci doar la sport, de exemplu. În acest mod, ei vor înțelege mai ușor că sfinții sunt
de mai multe feluri, că fiecare dintre ei excelează în anumite zone, că unii au ajuns la sfințenie pentru că au
fost cuminți și ascultători, alții pentru că au fost milostivi, alții pentru că i-au ajutat pe cei din jur, alții pentru
că s-au rugat mai mult. Prin urmare, sfânt înseamnă să ieși în evidență printr-o calitate, printr-un talent/dar/
virtute pe care să le desăvârșești prin exercițiu și prin multă osteneală.
Considerăm oportun să facem aici câteva precizări privitoare la sfințenie, pornind de la comparația
pe care o face Sfântul Pavel între creștini și atleți. El spune că un sportiv care „se luptă la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului” (2Tim 2,5). La fel și un creștin care dorește să ajungă sfânt,
nu poate dobândi această stare dacă nu respectă anumite reguli. Precum un atlet nu se prezintă la o probă
de alergare fără să aibă în prealabil o pregătire minuțioasă, la fel și un creștin, nu se poate înscrie pe calea
ce duce la sfințenie dacă nu se pregătește sistematic și cu efort până în clipa în care va fi supus cercetării.
Asumând terminologia utilizată la sportivi, dacă un creștin nu atinge „baremul” care îl propulsează în
rândul sfinților, el nu are cum să devină sfânt. Aceasta nu înseamnă că nu se poate mântui! Domne ferește!
Asta Dumnezeu va hotărî la vremea cuvenită, însă el nu va putea fi oferit drept model pentru cei ce vor să
ajungă la această stare.
„Fiţi sfinţi că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt”
(Lv 11,44)
A fi sfânt înseamnă a fi un model demn de urmat pentru ceilalți. Dacă vom privi cu atenție cine sunt
modele pentru copiii (ne referim la cele pozitive), vom realiza cu ușurință că fie sunt super eroi cu puteri
ieșite din comun, fie profesioniști în muzică sau în actorie, fie sportivi de performanță. Toți aceștia au în
comun cel puțin două lucruri: talentul și exersarea acestuia cu multă perseverență. De ce a ajuns Lionel
Messi modelul copiilor care iubesc fotbalul? Fiindcă a ajuns să fie, prin darul pe care i l-a dat Dumnezeu,
prin exercițiu, perseverență și seriozitate, unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din lume.
Și acum să revenim la modelele noastre. De ce a ajuns Sfântul Nicolae model pentru toți creștinii
care sunt milostivi? Pentru că a fost el însuși foarte darnic. Și-a împărțit toată averea celor nevoiași și i-a
iubit mult pe cei sărmani. De ce este Sfântul Dimitrie un model pentru curaj? Pentru că nu s-a temut de
amenințările împăratului și nici de chinurile la care a fost supus pentru mărturia sa cea dreaptă. De ce este
Sfânta Ecaterina model de înțelepciune adevărată? Pentru că, încă de când a fost mică, a învățat cu mare
atenție la școală și când a ajuns la tinerețe a înțeles că nu este mai mare înțelepciune decât aceea prin care
poți cunoaște tainele lui Dumnezeu. Aceasta fără să mai pomenim că ea a biruit acea mulțime de învățați
adusă de împărat din toate părțile regatului său pentru a-i
putea contrazice crezul.
Ca atare, pentru viața spirituală, sfinții sunt modelele
pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte ca noi să putem să-i
ducem mai cu sârg la împlinire îndemnul de sfințire care l-a
rostit cu mult timp în urmă prin gura lui Moise: „Fiţi sfinţi
că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lv 11,44;
19,2; 20,7,26).
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60’
Practică
Nivel

Expuneți, în aproximativ 100 de cuvinte, modul în care considerați că este indicat să i se explice unui elev de clasa a V-a ce este un sfânt. Explicați același termen și unui elev din clasa a
VIII-a (tot în 100 de cuvinte).
Ce este un sfânt?

Clasa a V-a

Clasa a VIII-a

2. Cine sunt sﬁnţii și cum se dobândește sﬁnţenia,
potrivit Noului Testament
Să ne imaginăm că suntem în perioada Bisericii Primare când apostolii Domnului încă
propovăduiau Evanghelia la popoarele din Europa și că în cetatea noastră a ajuns Sfântul
Pavel. Efectul cuvântărilor sale avea să fie destul de răsunător și, ca atare, mulți dintre noi
40’
am fi asumat credința în Iisus Hristos. Cum ne-am fi simțit, oare, dacă după plecarea sa,
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ne-ar fi scris o epistolă și în formula de adresare ne-ar fi numit sfinți: Sfinților din Napoca
sau Sfinților din Sucidava sau Sfinților din Piroboridava? Dacă am privi această numire prin prisma percepției
pe care o avem astăzi față de noțiunea de sfânt, ni s-ar părea destul de ciudat să fim numiți așa. Oare creștinii din acea perioadă cum s-or fi simțit? Credem că s-au simțit onorați că unul din Apostolii Domnului
i-a deosebit de ceilalți oameni și i-a ridicat la un statut privilegiat. Dar, totuși ce însemna pentru ei această
denumire? Cu ce sens o folosea Sfântul Pavel?
În Noul Testament sfințenia era percepută în două moduri:
a. într-un sens mai larg, toți creștinii care-L mărturisesc pe Iisus Hristos și sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi sunt numiți sfinți (sfinţenia sacramentală);
b. într-un sens mai restrâns, sunt numiţi sfinţi creștinii care, în urma împlinirii poruncilor și a
conlucrării lor cu harul lui Dumnezeu, ajung să-și spiritualizeze viața (sfinţenia morală).
a. Sfântul Apostol Pavel îi numește pe toţi creștinii sfinţi, ca unii care-L mărturisesc pe Hristos și
sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi (Rom 1,7; 1Cor 1,2; Ef 1,1). Această sfinţenie se primește în dar prin
Sfintele Taine, motiv pentru care am numit-o sfinţenie sacramentală, definire des uzitată în teologia răsăriteană. Înţelesul ei este apropiat de sensul sfinţeniei/dreptății întâlnit în Vechiul Testament. Creștinii botezaţi
în numele lui Hristos sunt „puși deoparte”, sunt „consacraţi unei slujiri sfinte” cu totul diferită de orice slujire
cunoscută până atunci. Este un statut privilegiat în care lucrarea harului lui Dumnezeu are un rol esenţial
și anume acela de a chema pe credincioși la sfinţirea prin har, de a-i susține în viaţa cu Hristos în Biserică și
implicit de a împlini viaţa creștinului până la „măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Ef 4,13).
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Cine sunt sfinţii din epistolele pauline?
• „Tuturor celor ce sunteţi în Roma, iubiţi de Dumnezeu, chemaţi şi sfinţi:
har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!” (Rom 1,7)
• „Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în Iisus Hristos, celor numiţi sfinţi,
împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos
în tot locul, şi al lor şi al nostru.” (1Cor 1,2)
• „Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu,
sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Iisus.” (Ef 1,1)
„Revenind la sfinţenia primită ca dar, trebuie să precizăm că, atunci când Sfântul Apostol Pavel
îi numeşte pe credincioşii creştini sfinţi, nu trebuie înțeles că în epoca apostolică toţi creştinii
comunităţilor din Corint, Roma, sau Tesalonic erau sfinţi în sensul că duceau o viaţă desăvârşită
din punct de vedere moral, ci are in vedere faptul ca erau sfinţiţi prin Sfântul Botez şi celelalte
Sfinte Taine. Aceştia s-au angajat în lupta cu păcatul, au devenit prin urmare candidaţi
la sfinţenie. Aşadar, credincioşii numiţi sfinţi de apostolul neamurilor se împărtăşiseră
de sfinţenia sacramentală şi prezentau pentru apostol garanţia că, prin sfinţenia vieţii lor,
vor intra în comuniunea sfinţilor din împărăţia lui Dumnezeu.”
(Petre Semen, Învățătura despre sfânt și sfințenie, p. 28)
b. Capitolul 5 din Evanghelia de la Matei se încheie sub îndemnul dobândirii sfinţeniei, ca ideal al
vieţii creștine (v. 48). Imboldul noutestamentar amintește de imperativul dobândirii sfinţeniei din Levitic
(11,44; 19,2; 20,7,26). Aici, Mântuitorul Iisus Hristos prezintă desăvârșirea ca ţintă a vieţii creștine, având ca
model desăvârșirea Tatălui ceresc, nu după fiinţă, ci după lucrarea lui harică în raport cu creatura. Am numit
acest tip de sfinţenie, sfinţenie morală întrucât, după cum vom vedea, dobândirea ei depinde de efortul personal al creștinului în deplină colaborare cu harul lui Dumnezeu.
În textul amintit, Domnul nostru Iisus Hristos nu vorbeşte de grade de desăvârşire, ci de tipul de
excelenţă, pe care trebuie să o aibă ucenicii Săi şi care trebuie să-i caracterizeze pe cei ce vor intra în Împărăţia
Lui. Atunci când El adaugă că, „după cum şi Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârşit” (Mt 5,48), se
referă la acea deplinătate a slavei fiinţei dumnezeiești, care se găsește numai în Dumnezeu. După unii comentatori, în acest text, desăvârșit înseamnă „adus la împlinire”, deplin dezvoltat, căruia nu îi lipsește nimic.
Iisus le spunea oamenilor din acea vreme că nu este indicat să se mulţumească cu ascultarea pe jumătate faţă
de legea iubirii, aşa cum făceau cărturarii şi fariseii care nu au pătruns niciodată în inima Legii. Deşi într-un
sens Iisus aici repeta observaţia implicită din versetul 45 („ca să fiţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri”), El
acum (în v. 48) arată că desăvârșirea sau perfecţiunea Tatălui este cea pe care ar trebui să ne străduim să o
imităm; care se vădește în dragoste pe care El o arată faţă de noi toţi.
Interesant este faptul că în textul Septuagintei „desăvârșirea” nu este niciodată un atribut al lui Dumnezeu.
Desăvârșirea este, pentru Evanghelistul Matei, un concept strict teocentric departe de orice înţeles tradiţional. Desăvârșirea și dreptatea lui Dumnezeu este aceea la care face referire Mântuitorul Hristos prin antiteză
cu ceea ce le-a fost spus celor din vechime (Matei 5, 21-46). Niciuna dintre aceste fapte ale Legii noi nu pot
fi văzute ca o înăsprire a Legii Vechi, ci se referă la un alt tip de ascultare, la o altă ordine pentru că cei ce
ascultă, sfinţii lui Dumnezeu, sunt re-născuţi prin venirea Împărăţiei lui Dumnezeu la ei în persoana lui Iisus
Hristos. Pur și simplu, realizarea actelor superlative de sacrificiu ale Legii Vechi nu sunt de ajuns și nu vor fi
împlinite.

60’
Practică

Elevii dumneavoastră sunt conștienți că în virtutea botezului creștin și a împărtășirii lor cu
Sfintele Taine pot fi considerați sfinți? Prin ce manieră considerați că ar fi cel mai indicat să
conștientizați elevii de acest statut privilegiat? Răspundeți în 100 de cuvinte.

5

3. Condiţiile dobândirii desăvârșirii sau sﬁnţeniei morale
În dialogul Mântuitorului cu tânărul bogat, tema desăvârşirii este mai explicită.
„Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am
viața veșnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul
Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a
zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb;
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?
Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei
avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi.” (Mt 19,16-21)

10’
Teorie

La o lectură atentă a textului vom observa că, pentru a fi desăvârșit, acestui tânăr i s-a cerut să-și dea
întreaga avere săracilor și să-L urmeze pe Hristos (Mt 19,21), în timp ce pentru a dobândi viaţa veșnică este
suficientă păzirea poruncilor. Sfinţenia apare astfel ca o stare superioară la care este chemat creștinul. Dacă
împlinirea poruncilor este condiţia necesară dobândirii mântuirii, surprinsă aici prin sintagma „viaţă veșnică”,
sfinţenia este condiţionată de un tip de relaţie personală cu Dumnezeu, renunţarea la tot ceea ce ne ţine
legaţi de această lume („vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer”) și urmarea lui Hristos
(Mt 19,21). Nu am dori să se înţeleagă faptul că împlinirea poruncilor este fără valoare pentru dobândirea
sfinţeniei, ea este o condiţie necesară, dar nu suficientă. Din acest motiv, în Bisericile tradiţionale se vorbește
despre cei care dobândesc mântuirea și despre cei ce se sfinţesc. Nu toţi oamenii mântuiţi sunt și sfinţi, însă
toţi cei ce se sfinţesc sunt mântuiţi. Deosebirea dintre dobândirea vieţii veșnice și dobândirea desăvârșirii,
înţeleasă în lectura noastră, ca sfinţenie morală este sesizabilă și la alți evangheliști (Mc 10,17-21; Lc 18,18-23).
De aceea, pornind de la textul biblic, am putea schiţa o „cale” al sfinţeniei morale.
1. Condiţia obiectivă: sfinţenia sacramentală
2. Condiţii subiective:
a. Păzirea poruncilor → cale către sfinţenia morală → dobândirea mântuirii
b. Renunţarea la lume și urmarea lui Hristos → dobândirea sfinţeniei morale
Acum se mai impune o lămurire. Renunțarea la lume și urmarea lui Hristos nu presupune neapărat
orientarea spre monahism. Desăvârșirea morală se poate dobândi și fără o astfel de opțiune. Mărturie în acest
sens stau sfinții care au avut familie și, cu toate acestea, au ajuns la desăvârșire. Relevant în acest sens este un
episod în care renumitului avă Antonie cel Mare i s-au descoperit de Dumnezeu următoarele:
„În oraş există cineva asemenea ţie, un medic care dăruieşte din prisosul ştiinţei sale celor
nevoiaşi şi care cântă în fiecare zi Trisaghionul (Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi) împreună cu îngerii” (Apoftegma 24, Patericul egiptean)

30’
Practică

Cum puteți să-i încredințați pe elevii dumneavoastră de faptul că, deși presupune un efort
considerabil, sfințenia este o țintă ce poate fi atinsă chiar și de ei? Redați răspunsul dumneavoastră în aproximativ 200 de cuvinte.

Punctul pe i
Precizările terminologice și conceptuale cuprinse în secvența de față nu reprezintă o noutate absolută
pentru profesorul de Religie, însă au fost introduse pentru a reactualiza anumite informații ce pot fi
valorificate în procesul de accesibilizare a uneia dintre cele mai dificile teme ale programei școlare:
sfințenia. A face elevii să înțeleagă, dincolo de nivelul strict teoretic și străin experienței lor de viață, ce
este sfințenia și de ce este de dorit să ajungem acolo, necesită toate eforturile și măiestria pedagogică
a profesorului de Religie. Prin noțiunile teoretice expuse, considerăm că am oferit doar o serie de sugestii care,
sperăm, vor genera alte idei și moduri de abordare care să asigure succesul și eficiența predării temei.
6
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Ora de Religie ca mediu de formare
în libertate faţă de prejudecăţi
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1.Prejudecata și lumea modernă
2.Reflecții asupra expresiei„Crede și nu cerceta!”
3.Ora de Religie ca mediu de formare a persoanei și deformarea dată de
prejudecată
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți aborda demersul didactic la ora de Religie pornind de la premisa necesității eliberării de prejudecăți.
• Veți cultiva un dialog educativ-formativ liber, deschis, flexibil și ancorat în
realitățile societății de astăzi, dar și în viața Bisericii.

III. Cuvinte-cheie

formare, libertate, prejudecată

Așezăm această secvență sub influența cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos: „Adevărul vă va face liberi” (In 8,32), cu intenția mărturisită ca ideile propuse în cadrul ei să fie
5’
înțelese ca gravitând în jurul acestei idei centrale. Mediul formativ-educativ al orei de
Primii pași Religie, dacă este creat și întreținut pe temelia acestui text revelat, va fi, în mod firesc,
liber de orice prejudecată. Eliberarea de nocivitatea prejudecăților deja existente, adeseori, la adolescenții
cărora le predăm Religie, dar și de propriile noastre prejudecăți – care ne pot configura modul de predare și
relaționarea cu elevii – constituie o prioritate în demersul didactic. A te forma și a crește într-un mediu în
care scopul principal este căutarea Adevărului, și nu afirmarea definitivă și irevocabilă a propriului adevăr,
este dezideratul care ar trebui să ne însoțească pe tot parcursul carierei ca profesori de Religie și ceea ce poate
face ca elevii noștri, odată plecați din instituțiile școlare în care predăm, să-și călăuzească întreaga viață în
același mod echilibrat și despovărat de idei preconcepute. Un astfel de mediu este cel compatibil cu principiile
și învățurile pe care avem responsabilitatea de a le promova în cadrul orei de Religie.
În cele ce urmează, vom încerca să arătăm, într-o manieră pe alocuri aplogetică, faptul că ora de
Religie nu reprezintă un regres până în Evul Mediu ci, dimpotrivă, un prilej actual al creșterii intelectuale şi
spirituale, un mediu în care tinerii elevi învață să fie oameni liberi.

1. Prejudecata și lumea modernă
Trăim în modernitate, cu tot ceea ce implică aceasta: viteză, informaţie, superficialitate,
surogate, lipsă de vreme spre a cunoaşte şi spre a ne cunoaşte. Alergăm de cele mai
multe ori „bezmetici” mai ales în tinereţe, căutând... Ce anume, nu ştim întotdeauna:
35’
poate bunăstare, poate evoluţie intelectuală, poate un minim confort, poate tot ceea ce
Teorie
ne poate oferi lumea! Nu am ales la întâmplare termenul de „bezmetici”. La origine, cuvântul bezmatok provine din limba ucraineană şi înseamnă [stup] fără matcă. Ştim cu toţii că matca, regina
stupului, este cea care asigură stabilitatea, echilibrul unei familii de albine. În momentul în care matca dispare, stupul slăbeşte, se dezintegrează treptat şi cade pradă „furtişagului”. În mod similar, în lumea noastră,
lipsa de raportare la un reper stabil duce de cele mai multe ori la „naufragiu”.
Astăzi modernitatea pare, și mai mult vrea să pară, că se află în total dezacord cu noţiunea de prejudecată. Prejudecata şi superstiţiile – adeseori asociate – sunt aruncate într-un timp nedefinit foarte bine, dar
asociat de multe ori cu viața Bisericii, socotită un factor de retrogradare în deja celebrul „ev mediu”.
Desigur ideea este promovată de cei care gândesc în termenii înnoirii, fără să știe nimic despre cele
ce trebuie înnoite, creeând această imagine falsă a Bisericii. Începând cu Revoluţia franceză şi celebra ei
deviză Liberté, Egalité, Fraternité, înţeleasă în cele din urmă ca o eliberare a omului de tot şi toate, inclusiv
de Dumnezeu, omul a început să elaboreze, de fapt, prejudecăţi din ce în ce mai complexe pornite tocmai de
la statutul de om liber. Ne socotim a fi deschişi la minte atunci când în discursurile televizate ne dezbrăcăm
de orice inhibiţii (şi nu numai) şi ne dăm cu părerea în legătură cu orice subiect, cu toate că nu prea știm
despre ce este vorba. E dreptul nostru acela de a comenta! Citiţi comentariile oricărui articol de presă legat
de Religie şi vă veţi convinge de aceasta, făcându-vă o idee despre ceea ce înseamnă libertatea de exprimare
slab înţeleasă: articolul vorbeşte despre o posibilă vizită diplomatică a Papei în România, iar comentariile
încep cu trimiteri la ocultism, inchiziţie, fostul preşedinte, actualul preşedinte şi despre „ţara noastră sfântă
şi strămoşii noştri care au luptat pentru libertate”. Nucă în perete! Întrebarea este: cum receptăm astfel de
atitudini și cum reacționăm?

20’
Practică

2

Exercițiu pe grupe
Propuneți un răspuns scris (un reply) comentariului din imaginea alăturată la articolul intitulat Patriarhia: Faptul ca peste 90% dintre elevi vor ora de religie are valoare de referendum, articol real pe o platformă de știri online, răspuns dat din perspectiva prejudecăţii.

2. Reﬂecţii asupra expresiei „Crede şi nu cerceta!”
Am obosit deja de câte ori am auzit acest așa zis „îndemn scripturistic” din gurile celor
care vor să își justifice aversiunea sau lipsa de „simpatie” pentru tot ceea ce intră în sfera
de cunoaștere a religiei în general. În primul rând, nicăieri în Scriptură nu se găsește un
10’
asemenea îndemn. Există, într-adevăr, locuri în care se recomandă acea păstrare a legăTeorie
turii permanente cu Dumnezeu, îndemnul de a nu ne baza exclusiv pe puterea raţiunii.
Un exemplu este următorul: „Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta”
(Proverbe 3, 5), verset tradus în varianta Bibliei diortosită de IPS Bartolomeu Anania astfel: „Nădăjduiește cu
toată inima în Dumnezeu, iar cu înţelepciunea ta nu te semeţi”.
„Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe priceperea ta” (Proverbe 3, 5)
Dacă am urma îndemnul „crede și nu cerceta” ne-am împotrivi însăși raţiunii sădite de Dumnezeu
în om. Ne-am împotrivi și căutării lui Dumnezeu, și căutării împărăţiei Sale. Negru pe alb zice Scriptura:
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea [celelalte n.n] se vor adăuga vouă”
(Mt. 6, 33). Astfel, rolul nostru de profesori de Religie este chiar acela de a îndemna elevii la cercetare, indiferent
de domeniul pe care aceștia îl preferă. Pe lângă ceea ce se predă la clasă în timpul orelor de curs, este necesară o
aprofundare a cunoștinţelor, o „pescuire mai în adânc” pe care fiecare elev să o încerce și către care să fie încurajat.
Una dintre prejudecăţile legate de ora de Religie este aceea că elevii sunt îndoctrinaţi și că li se promovează acceptarea unei atitudini discriminatorii faţă de cei de alte confesiuni sau religii. Nimic mai fals! Se
insistă pe cunoașterea propriei credinţe pentru a te putea raporta corect la celelalte credinţe. Se mai spune că
la ora de Religie elevii sunt nevoiţi să primească „de-a gata” o informaţie gata digerată, un dogmatism închistat
care nu le mai permite să își dezvolte capacitatea de a cerceta. Din nou un neadevăr! Pentru că religia nu oferă
reţete standard pentru mântuire. Viaţa veșnică este cunoaștere, iar cunoașterea nu se poate face în afara raţiunii. Raţiunii, la rândul ei, îi este îngăduită îndoiala chiar ca mod de întărire a credinţei. De aceea trebuie să
vorbim despre Toma „îndoitul”, nu despre Toma „necredinciosul”. Același vrednic de pomenire mitropolit
Bartolomeu Anania spunea că elevii noștri trebuie îndrumaţi să își consolideze credinţa prin cunoaștere,
prin studiu, în așteptarea cunoașterii revelate. Dacă elevii nu ar căuta să înţeleagă ceea ce cred, rostul preoţilor și al profesorilor ar fi unul nul. Să nu fie!
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15’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți o listă a celor mai întâlnite 3 prejudecăți asociate religiei, care pot determina
conflicte la ora de Religie, și propuneți soluții pentru demontarea acestora.

Prejudecată

Lista prejudecăților
Soluția propusă pentru demontarea acesteia

3. Ora de Religie ca mediu de formare a persoanei
și deformarea dată de prejudecată
Dintru început am putea spune că orice judecată a noastră faţă de semeni este în mod
aprioric o prejudecată. Bineînţeles, dacă ne raportăm la adevăratul Judecător și la adevărata Judecată ce va să fie. Ne simțim lezați atunci când ne confruntăm cu prejudecățile
10’
celorlalți în ceea ce ne privește. Dacă ar fi să facem o statistică cu privire la prejudecata
Teorie
întregului popor faţă de cei de alte confesiuni sau religii (atât a majorității confesionale/
religioase față de minoritate, cât și invers) nu cred că stăm prea bine. De vină poate să fie familia, școala
și – uneori – abordarea exclusivist-habotnică a unor persoane cu rol formativ în viața noastră. De aceea, se
recomandă respectarea competenţelor generale propuse de programa școlară de Religie (competenţe care
sunt identice la toate confesiunile recunoscute de lege) îndeosebi în ceea ce privește promovarea valorilor
axiologice general valabile. Vom crea punţi de legătură între valorile comune și nu ne vom sfii să afirmăm că
și confesiunea sau religia celuilalt promovează iubirea, respectul, binele, frumosul…
Este important ca elevii să înţeleagă că orice prejudecată reprezintă o îngrădire, o stavilă. Până aici
e hotarul gândirii mele, de aici nu merg mai departe! Dar oare a murit și a înviat Hristos ca noi să punem
stavilă iubirii și libertăţii?
Identitatea religioasă a fiecăruia nu are de suferit dacă exemplele pozitive nu sunt exclusiv cele din
cadrul propriei confesiuni sau propriei religii. Modelele pastorale ale altor confesiuni și popoare pot fi adaptate și utilizate cu maxim de eficienţă în anumite contexte, la fel și stategiile didactice orientate spre elevi și
spre nevoile lor reale. Importantă este flexibilitatea, adaptabilitatea și echilibrul în utilizarea acestora, cu grija
permanentă nu doar de a nu cultiva prejudecăți în elevii noștri, ci și de a de elimina pe cele existente deja în
modul lor de gândire, astfel încât să eliminăm factorul „deformare” în favoarea factorului „formare”.

4

A.Exercițiu individual
Răspundeți cu adevărat sau fals la următoarele enunțuri:

15’
Practică

A

F

Predarea Religiei va avea în vedere doar valorile religiei proprii profesorului.
Nu este necesar să fie stimulată gândirea critică a elevilor, fiindcă aceasta poate intra în conflict cu
adevărurile de credință.
Profesorul va ține cont de nevoile reale ale elevilor și de întrebările lor, atunci când predă la ora de Religie.
Elevii au dreptul să-i urască, în numele lui Dumnezeului lor adevărat, pe cei de altă religie sau confesiune.
Este indicat ca profesorul să vorbească despre păstrarea identității religioase a fiecăruia, ci să-i convertească la religia/confesiunea lui pe toți elevii de altă confesiune sau religie.
Învățarea conținuturilor religioase poate să accentueze eforturile de colaborare dintre elevi, în așa fel
încât să sporească înțelegerea și comuniunea dintre ei.
Este necesar ca elevii ortodocși să-i respecte pe cei de altă confesiune sau religie, pentru că se află în
minciună și nu cunosc adevărul.
Conflictele interconfesionale și interreligioase vor fi accentuate, în așa fel încât prozelitismul profesorului să aibă succes.
Nu este indicat ca profesorul să ofere exemple din alte tradiții religioase, pentru a nu trezi un spirit
relativist în elevi.
Religia nu se predă pentru a exprima doar un adevăr religios, un adevăr de credință, ci pentru ca acest
adevăr de credință să devină normă și viață.
Profesorul nu trebuie să răspundă la întrebările elevilor care par a aduce atingerii adevărului de credință.
Elevii vor fi învățați că nu sunt obligați să fie întotdeauna și în toate de acord unul cu celălalt, ci pot
rămâne pe poziții contradictorii fără a intra într-un conflict, cu păstrarea respectului față de celălalt și
mai ales cu păstrarea identității religioase proprii.
Ca religie a iubirii, creștinismul nu învață iubirea tuturor, ci numai a aproapelui, adică a celui de aceeași credință.
Elevii se vor deprinde cu un comportament adecvat, în urma lecțiilor de la ora de Religie.

15’

B. Exercițiu individual
Completați enunțurile de mai jos cu următoarele cuvinte: colaborare, iubirii, deprinderi,
valori, tolerant, urî, respect, nevoile, identității, critică.

Practică
a. Profesorul trebuie de asemenea să țină seama de __________ reale ale elevilor și să răspundă acestora.
b. Modalitatea de predare a religiei trebuie să susțină climatul de __________ reciproc între elevi.
c. A __________ în numele Domnului nu reprezintă defel o atitudine creștină.
d.Învățarea conținuturilor religioase poate să accentueze eforturile de __________ dintre elevi, în așa fel
încât să sporească înțelegerea și comuniunea dintre ei.
e. Oferind exemple diverse din punct de vedere religios, profesorul trebuie să sublinieze în același timp importanța păstrării __________ religioase a fiecăruia.
f.Comportamentul elevilor la ora de religie trebuie să fie __________.
g. Predarea religiei trebuie să aibă în vedere respectarea unor __________ religioase, dar și interreligioase și
general umane.
h. Reflecțiile asupra conținuturilor religioase ale lecțiilor trebuie să urmărească și dobândirea unor
__________ de comportament tolerant și înțelegător.
i. În calitate de religie a __________, creștinismul reprezintă o șansă pentru integrarea celorlalți.
j. Gândirea __________ îi învață pe elevi că pot rămâne pe poziții contradictorii fără a intra într-un conflict,
cu păstrarea respectului față de celălalt și mai ales cu păstrarea identității religioase proprii.

5

15’
Practică

C. Exercițiu pe grupe
Alegeți unul din enunțurile de mai jos, ipotetic atribuite profesorului de Religie, și discutați liber pe tema lui, în lumina experienței dumneavoastră la catedră.

ENUNT
„Dumnezeu e unul singur, chiar dacă noi credem diferit.”
„Până la sfârșitul anului vreau să am în clasă doar neoprotestanți. Dumnezeu m-a trimis ca să vă vestesc
adevărul și să vă chem pe calea cea dreaptă! Aleluia!”
„Vă rog să vă respectați unul pe altul, chiar dacă sunteți de confesiuni diferite.”
„Vreți să vorbim despre dragoste. Foarte bine. Să vedem cum arata dragostea în perspectivă biblică,
fiindcă și aici oamenii se îndrăgosteau unul de celălalt.”
„Gândirea critică e o porcărie. Trebuie să crezi, nu să-ți dezvolți gândirea critică!”
„Dragostea față de celălalt începe aici, în clasă. Dacă nu încercați să-l iubiți pe colegul vostru, chiar de
altă credință, să nu credeți că-L iubiți pe Dumnezeu.”
„Voi doi, chiar dacă sunteți de credințe diferite, pentru că aveți talent la desen, veți colabora în realizarea
unui colaj despre creștinism.”
„Nu am un singur răspuns pentru amândoi, în așa fel încât să vă împac, pentru că în această problemă
tradițiile voastre oferă răspunsuri diferite. Dar puteți totuși să fiți buni colegi și chiar prieteni, în ciuda
acestor diferențe, continuând să vă practicați credința voastră.”
„Nu e obligatoriu să fiți de acord în problema sfințeniei. Dar puteți totuși să rămâneți prieteni și să vă
respectați opiniile, chiar și pe cele contradictorii.”
„Postul se găsește și în alte tradiții religioase, nu doar în cea creștin-ortodoxă, deși aceasta nu înseamnă
că vi se cere să renunțați la ortodoxie!”

Punctul pe i
„Nu am decât o singură prejudecată – realitatea,/ la fel ca Democrit materialistul cel care și-a
scos ochii/ pentru a nu-l stânjeni în cercetările sale făcute cu ochii minții,/ dar mi-e dat mie să
văd cum galbenă și mare ca un stârv de oaie/ urechea omenirii plutește pe apele unei mlaștini”
(Ion Mureşan, Izgonirea din poezie ).
Aşadar, urechea omenirii, prin acceptarea prejudecăţilor poate să cauzeze împotmolirea noastră
duhovnicească. Scriptura nu pomeneşte nimic de mlaştină atunci când face referire la credinţă.
Credinţa pe care trebuie să o propunem elevilor spre cunoaştere nu are nimic static, stătut,
asemenea mlaştinii, ci trebuie să fie una dinamică, vie: „Cel ce crede în Mine,
precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din inima lui!”
(In 7,38).
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Modele de predare care valoriﬁcă
art-terapia ca abordare pre- și postconﬂictuală
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Metodele art-terapeutice în relație cu obiectivele orei de Religie
2. Efectele benefice ale art-terapiei asupra stabilirii/restabilirii climatului
favorabil desfășurării orei de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi utiliza metodele art-terapiei în predarea temelor specifice disciplinei
Religie
• Veţi putea utiliza art-terapia ca metodă de stabilire/restabilire a climatului
favorabil desfășurării orei de Religie

III. Cuvinte-cheie

art-terapie, artă, modelaj, desen, muzică, literatură, teatru

Cunoscut fiind faptul că elevii sunt ușor de sensibilizat prin intermediul frumosului, arta devine o formă compatibilă cu ora de Religie tocmai din această perspectivă: omul – ca încunu5’
nare a creației. Dacă temele predate fac mereu apel la sensibilitatea și frumusețea naturală și
Primii pași firească a omului, receptarea și aplicarea conținuturilor se va face cu mult mai multă plăcere.
Secvența de față își propune să provoace în mai mare măsură spiritul de adaptare la nevoile și așteptările elevilor și să accentueze oportunitatea și chiar necesitatea creării unei stări de pace în cadrul orelor,
inclusiv prin intermediul art-terapiei. Totodată, se va realiza legătura firească dintre rolul orei de Religie în
formarea tânărului creștin și beneficiile pe care art-terapia le are asupra individului: dezvoltarea inteligenței
emoționale, creșterea gradului de relaționare sau reducerea tensiunilor și anxietății.

1. Metodele art-terapeutice
în relaţie cu obiectivele orei de Religie
Elevii de toate vârstele prezintă un nivel ridicat de deschidere spre tot ceea ce presupune
amprenta artistică. Rolul artei este acela de a sensibiliza ființa umană, așadar se poate
spune că se împletește armonios cu rolul orelor de Religie, având aceeași țintă: omul
15’
privit pe parcursul devenirii lui, în armonie cu sine, cu natura și cu Dumnezeu. Dacă
Teorie
ora de Religie se dorește a fi un cadru special în care i se asigură elevului o continuare a
educației morale și spirituale primite în cadrul familiei sau în cadrul mediului educativ preșcolar, cu atât mai
mult este important ca, în cadrul acestei discipline, să se stabilească conexiunile utile între disciplinele care
au rolul de a sensibiliza și de a dezvolta armonios ființa umană.
Dezvoltarea limbajului este un proces ce urmează dezvoltarea cognitivă a elevilor. Adeseori, experiențele trăite nu pot fi exprimate numai prin intermediul cuvintelor, fiind necesară completarea acestei forme
de comunicare cu spontaneitatea și simbolistica pe care le presupune manifestarea artistică: joaca, varietatea
de forme vizuale, limbajul metaforic, limbajul trupului (dansul), imaginile vizuale, auditive sau kinestezice.
Dificultățile sau bucuriile trăite în plan personal, care sunt, uneori, greu de exprimat în cuvinte, pot fi comunicate, în schimb, prin intermediul diferitelor forme ale artei, în mod plăcut și liber, dezvăluind trăiri
profunde, care în altfel de condiții nu ar fi putut fi exprimate.
Utilizând metodele art-terapeutice în predarea conținuturilor religioase, vom asigura atmosfera relaxantă care îi va încuraja pe elevi să se exprime liber, să facă apel la propria lor sensibilitate, oferindu-le ocazia
de a se cunoaște mai bine și de a-i cunoaște pe ceilalți prin prisma filonului lor sensibil.
Iată câteva forme expresive de manifestare comune art-terapiei și orei de Religie:

2

exprimă cu ușurință emoțiile
► ajută copilul să devină conștient de sine
► puternică exprimare a sinelui
► absența intervenției exterioare
► o cale de exprimare a sentimentelor
► stabilirea identității persoanei

BENEFICII

►

Vom prezenta, în cele ce urmează, o privire comparativă asupra beneficiilor pe care le au cele două
discipline (art-terapia și Religia) asupra elevului:
BENEFICIILE SPECIFICE OREI DE RELIGIE
fixarea unor repere spirituale prin raportarea directă la Dumnezeu
► dezvoltarea toleranței
► dezvoltarea altruismului
► înțelegerea sinelui
► familiarizarea cu reperele istorice care caracterizează evoluția spirituală a omului
► dezvoltarea unor modalități de evitare/aplanare/soluționare a conflictelor în spirit creștin
► ajută la exprimarea emoțiilor profunde și a dificultațiilor pe care le întâmpină elevul
► valorizează personalitatea fiecăruia
► copilul învață să dea sens lumii din afara lui
►

BENEFICII COMUNE
dezvoltarea inteligenței emoționale
► dezvoltarea abilitaților de exprimare
► comunicare si relaționare
► creșterea adaptabilității în societate
► o dezvoltare armonioasă, echilibrată,
► responsabilizare
► dezvoltarea inițiativei
► dezvoltarea imaginației
► și a spiritului creativ
► reducerea tensiunilor și a anxietății,
► dezvoltarea unor instrumente sănătoase de rezolvare a conflictelor
►

BENEFICIILE SPECIFICE ART-TERAPIEI
„descătușarea” spiritului creativ
► optimizarea propriilor capacități creative
► o mai bună relaționare cu cei de aceeași vârstă și cu adulții
► dezvoltarea stimei de sine datorită aprecierii talentului
► oferă limbajul necesar comunicării interioare atunci când cel verbal este stângaci
► sensibilizare/emoționare
►

Model

Pornind de la tema Crearea lumii (clasa a VII-a, cultul ortodox), cereți elevilor să ilustreze,
prin tehnica modelajului (lut sau plastilină), zilele 3-6 ale creației. Clasa poate fi împărțită pe
grupe, fiecărei grupe revenindu-i sarcina de a reprezenta o altă zi a creației. Fiecare grupă va
avea la îndemână versetele biblice ce se referă la ziua pe care trebuie să o reprezinte.
3

10’
Practică

1. Având în vedere modelul de mai sus, găsiți alte 5 teme din programa analitică pentru
ciclul gimnazial a cultului la care predați, care pot fi ilustrate prin tehnica modelajului.
2. Valorificați metodele art-terapiei (modelaj, desen, joc de rol, mimă, poezie, cântec) pentru a ilustra ziua a șasea a Creației.

2. Efectele beneﬁce ale art-terapiei asupra stabilirii/restabilirii
climatului favorabil desfășurării orei de Religie
Art-terapia, ca mijloc de prevenire a conflictului, poate să contribuie la diminuarea influenței factorilor cu potențial conflictual. Nu de puține ori, datorită metodei artistice alese
de către cadrul didactic, climatul pentru desfășurarea orei a fost asigurat chiar și în situațiile
15’
în care atmosfera inițială a fost tensionată. Orice ieșire din rutină poate constitui pentru
Teorie
elevi o modalitate de atragere a atenției, de capacitare a tuturor factorilor implicați. Diversitatea activităților propuse este esențială chiar dacă presupune pregătiri și materiale didactice suplimentare.
Atunci când se dorește intervenția țintită asupra unui moment al desfășurării orei, de stabilire a climatului care să ajute la preîntâmpinarea unei situații conflictuale, folosirea art-terapiei este justificată prin eficiența
ei. Același impact îl poate avea și în situația în care aceste metode pot fi aplicate într/un context postconflictual.
Cu titlu exemplificativ, supunem atenției o situație la o clasă de gimnaziu, care are ora de Religie la finalul programului școlar (ora 14 sau 15) iar tema de predare este „Legea cea nouă – Fericirile”, din unitatea de învățare
„Trăirea învăţăturii creștine”. Este ușor de admis faptul că oboseala, plictiseala sau dezinteresul ar putea compromite această oră. Pentru a preveni un posibil conflict și pentru a facilita înțelegerea mesajului conținutului
propus, destinzând atmosfera din clasă, se poate folosi tehnica art-terapeutică prezentată în modelul de mai jos.
Elevii vor avea la dispoziție textul Fericirilor, plastilină, marionete, creioane colorate, materiale
pentru colaj, volume de poezie (religioasă, ex. Radu Gyr), literatură memorialistică (ex. Nicolae
Steinhardt), literatură (ex. Antoine de Saint-Exupery, Micul Prinț). Deoarece reprezentarea unor
Fericiri, prin intermediul tehnicilor art-terapiei, poate fi destul de dificilă, puneți la dispoziția eleviModel
lor capitolele (fragmente din capitole) potrivite, extrase din literatura indicată, astfel încât, înainte de
a trece la realizarea reprezentării artistice a Fericirilor, elevii să parcurgă câteva pasaje utile în îndeplinirea sarcinii.
1. Cereți elevilor să identifice, în urma lecturării acestor materiale, acele Fericiri care sunt mai greu de
reprezentat prin tehnicile art-terapiei.
2. Cereți elevilor să reprezinte Fericirile care pot fi ilustrate prin folosirea de metode art-terapeutice
ca: modelajul, colajul, mima, jocul de rol sau desenul.

45’
Practică

Propuneți o succesiune de 7 activități în care să valorificați art-terapia în etapele pre sau
post-conflictuale la ora de Religie, astfel încât:
• fiecare activitate să valorifice un alt tip de exprimare artistică;
• fiecare activitate să fie adaptată unei teme la alegere din programa școlară a cultului
la care predați, la același an școlar → spre exemplu, dacă alegeți clasa a VII-a, toate cele
7 activități vor fi concepute pentru programa școlară aferentă acestui an de studiu.
Activitatea artistică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4

Tema din programa școlară

Punctul pe i
Efortul de corelare a tuturor modalităților de predare face posibilă asigurarea cursivității și
diversității actului predării. Rolului informativ al orei de Religie i se asociază, în mod firesc,
cel formativ. Datorită acestui fapt, gradul de sensibilizare pe care învățăturile religioase îl generează la nivelul persoanei se întâlnește în mod armonios cu cel pe care arta, în esența ei, îl
promovează. Mediul școlar permite astfel de asocieri și înlesnește comunicarea între profesor
și elev datorită climatului irenic pe care ele îl generează. Joaca aparentă, pe care o presupune folosirea
metodelor art-terapiei, are un rol terapeutic, vindecând stări interioare dar, în același timp, se dovedește
a fi utilă și în asigurarea bunelor relații cu cei din jur, dând un impuls pentru o raportare autentică la
propria persoană, la Dumnezeu, la aproapele sau la creația din care facem parte.
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Aportul orei de Religie
în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1.Relația dintre dezvoltarea spirituală și inteligența emoțională
2.Dobândirea abilităților de viață între spiritual, emoțional și cognitiv
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi putea stabili legătura dintre factorii ce contribuie la dezvoltarea
spirituală și creșterea inteligenţei emoţionale.
• Veţi identifica, la nivelul vieţii de zi cu zi, influenţa inteligenţei
emoţionale asupra dezvoltării cognitive și spirituale.

III. Cuvinte-cheie

inteligenţă emoţională, dezvoltare spirituală, dezvoltare personală

Conceptul de educație presupune considerarea persoanei/elevului în întregul ei, ca ființă
încărcată de emoții și de nevoi spirituale. Recunoașterea contribuției orelor de Religie
5’
la obținerea unui înalt nivel de cunoaștere de sine, de siguranță în raportul cu ceilalți și
Primii pași de succes în plan școlar și personal, devine sinonimă cu acceptarea rolului inteligenței
emoționale în formarea elevilor. Se depășește, astfel, mentalitatea tradițională, potrivit căreia inteligența era
singura responsabilă de atingerea unui anumit nivel de dezvoltare și de siguranță socială și se îmbrățișează
ideea că ființa umană, ca întreg, se dezvoltă pe mai multe planuri, printre care, de o covârșitoare importanță
sunt cel emoțional și cel spiritual.
Secvența de față invită la o analiză comparativă a rezultatelor educației religioase și a promovării conceptelor inteligenței emoționale. Se dorește, totodată, prezentarea importanței, pe termen lung, a conexiunii
dintre cele trei dimensiuni: emoțională, spirituală și cognitivă, imprimate în abilitățile de viață, actuale și viitoare.

Raportul dintre dimensiunea cognitivă,
dezvoltarea spirituală și inteligenţa emoţională
Căutând soluții la problema rolului formativ al orei de Religie, la întrebarea dacă aceasta
este locul și momentul potrivit pentru a cultiva inteligența emoțională și dacă există o
legătură între educația religioasă și inteligența emoțională, se poate răspunde doar din
15’
perspectiva dorinței comune de a contribui la formarea individului cu ajutorul unui cliTeorie
mat sigur din perspectivă fizică, psihică și emoțională.
Transferul înregistrat, la nivel școlar gimnazial, de pe latura afectivă pe cea cognitivă, determină o nevoie
vizibilă de activități ce presupun afectivitate, apel la emoție, tocmai pentru a asigura dezvoltarea armonioasă
a elevului. Conținuturile religioase au rolul de a prezenta învățături morale, exemple biblice care au rolul de
a sensibiliza și pregăti elevii pentru și din perspectivă spirituală.
De multe ori, eșecul școlar este datorat tocmai carențelor afective, inexistenței unei legături stabile între
membrii familiei și lipsei unei raportări la Dumnezeu. Datorită specificului societății contemporane, care
le permite părinților să petreacă foarte puțin timp cu copiii lor, s-a ajuns la degradarea mediului familial ca
prim spațiu educațional/formativ. Astfel, copiii petrec acum mai mult timp la școală decât acasă și, din acest
motiv, școala este chemată să preia din responsabilitățile familiei, să suplinească, mai mult decât oricând,
nevoile interioare ale elevilor. Modul în care elevii înțeleg să-și dedice timpul studiului și seriozitatea pe care
o manifestă în legătură cu aceasta este direct proporțional cu inteligența emoțională și maturitatea lor spirituală. În absența inteligenței emoționale, nivelul de dezvoltare al inteligenței cognitive poate să rămână doar
potențial. Pentru ca un elev să-și poată folosi la maximum capacitatea intelectuală, este nevoie ca acestuia
să i se asigure climatul emoțional în care să se simtă în siguranță și să beneficieze de încurajarea înclinațiilor
sale spirituale.
Ora de Religie, prin folosirea metaforei ca formă de
prezentare a unor adevăruri cuprinse în textele biblice sau în
povestirile religioase, reușește să aibă, pe lângă rolul formativ, și
un rol terapeutic. Prin intermediul parabolelor biblice se transmit
anumite atitudini, valori sau înţelesuri, fără a genera în mintea ascultătorului dorinţa de a riposta și fără a-i afecta stima de
sine, chiar dacă, într-un fel sau altul, acesta se regăsește în textul
prezentat. Toate textele religioase transmit informaţiile într-o
formă care se adresează oricui, indiferent de contextul spaţio-temporal sau de evoluţia intelectuală. Modelele
propuse de textele biblice sunt alese așa încât să fie în contrast cu cele propuse sau prezentate de realitatea actuală. Există o aplecare firească a omului spre mister și spre evadarea în planul creativității și imaginației. Elevii
pot, prin intermediul poveștilor religioase sau al parabolelor biblice, să se desprindă de propriile probleme
și să le privească pentru puţin timp, dar eficient, cu detașarea necesară rezolvării acestora cu obiectivitate.
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Model

Pentru a ilustra faptul că realitatea cu care fiecare dintre noi ne confruntăm poate să ne surprindă și să ne solicite toate abilitățile pentru a putea depăși momentele critice, luăm pentru
exemplificare episodul Potolirii furtunii pe mare.
În urma lecturării episodului biblic al Potolirii furtunii pe mare, cereți elevilor să identifice elementele solicitate în rubricile tabelului următor:

Elementele
care au oferit încredere

45’
Practică

Elemente
care au generat disperarea

Elemente
care au restabilit echilibrul

Concepeţi un exerciţiu prin care să ilustraţi modul în care conţinuturile religioase pot fi
adaptate nevoii de dezvoltare emoţională:

Conţinutul religios/tema

Beneficiul asupra inteligenţei emoţionale

2. Dobândirea abilităţilor de viaţă
între spiritual și emoţional
Întregul proces educativ religios presupune eforturi în vederea creșterii nivelului de
cunoștinţe din domeniul Religiei, dezvoltarea unor competenţe în acord cu învăţătura
morală primită și încurajarea unor aspiraţii de natură spirituală. Aceste eforturi sunt de10’
puse, încă din fragedă pruncie, de către familie, dar nimic nu poate garanta faptul că ele
Teorie
singure vor asigura traseul fără sinuozităţi al vieţii spirituale și fizice a elevilor în viitor.
Astfel, este foarte important să nu ne limităm la a considera învăţătura religioasă, ca fiind ceva izolat și autosuficient dezvoltării personale a elevilor. Toate deprinderile de natură spirituală vor putea cu adevărat să fie
puse în valoare doar în măsura în care își vor găsi forme de manifestare concretă. Acest fapt poate fi observat
din modul în care nivelul inteligenţei lor emoţionale crește și intră în relaţie cu profunzimea religiozităţii. A
afla cum se poate expune concret această parte teoretică este o sarcină ce ne revine tuturor. Observarea fină
a transformărilor la care elevii sunt supuși, felul în care aceștia încep să își modifice atitudinea, felul în care
își pot controla emoţiile sau faptul că manifestă toleranţă faţă de aproapele, devin forme de realizare a simbiozei între spiritual și emoţional. Totodată, înfruntarea obstacolelor în spiriitul nădejdii creștine, va ajuta la o
raportare adecvată la sine și la Dumnezeu și va conduce la apropierea sigură de virtuţile morale.
Se poate observa, în același timp, faptul că elevii, care sunt puși în faţa unor dificultăţi de ordin personal, școlar sau familial, pot să facă faţă mult mai bine acestor momente, dacă există o structură religioasă
ce impune o atitudine pe măsură, atitudine ce se va oglindi și în starea emoţională.
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toleranța față de aproapele;
► raportare la sine și la Dumnezeu;
► dezvoltarea virtuților morale;
► respect pentru convingeri religioase diferite.
►

dezvoltarea
spirituală

toleranța în fața stresului;
► optimism;
► flexibilitate;
► dezvoltarea imaginației;
► controlul impulsurilor.
►

inteligenţa
emoţională

responsabilitate socială
atașament față de valorile familiale
► abilitatea de a face față schimbărilor de orice natură
► comunicare eficientă
► îmbunătățirea rezultatelor școlare
►
►

rezultate
comune

45’
Practică

1. Având ca punct de pornire textul Pildei vameșului și a fariseului, extrageţi aspectele de
ordin religios și pe cele specifice inteligenţei emoţionale pe care elevii dumneavoastră le-ar
putea surprinde.

Învăţăturile religioase desprinse

Efectele asupra inteligenţei emoţionale

2. Dați 3 exemple de activități diferite, de câte 5 minute fiecare, prin care să dezvoltați inteligența
emoțională a elevilor.

Punctul pe i
Promovarea stabilirii unor legături fireşti între conţinuturile ce vizează dezvoltarea armonioasă
a caracteristicilor interioare de natură spirituală, nivelul informativ adecvat categoriilor de
vârstă vizate de învăţământul gimnazial şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale constituie una
dintre priorităţile orelor de Religie. Gradul de utilitate trebuie să fie pus şi în relaţie directă cu
gradul de atractivitate al orelor. Elevii cărora li se va insufla o stare de siguranţă şi de optimism
vor putea aduce în comunitate şi familie acel plus de stare de armonie cu sine şi cu ceilalţi, necesar construirii
stimei de sine și bunei dispoziții a tuturor. Secvenţa parcursă oferă, în acest sens, exemple de abordare a
tematicii religioase din această perspectivă, sugerând utilizarea acestor materiale în vederea dezvoltării
inteligenţei emoţionale.
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Prezentarea temei sﬁnţeniei la ora de Religie:
între posibilă sursă de conﬂict și deziderat ﬁresc al vieţii spirituale
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. „Cucerirea” elevilor cu tema sfințeniei
2. Posibile tipuri de conflict generate de tema sfințeniei
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea aplica modalitățile de predare a temei sfințeniei (sfânt,
sfințenie, sfințire; sfințenie ca desăvârșire; sfințenie sacramentală etc.)
într-o perspectivă irenică
• Veți valorifica posibilitățile de prezentare și explicare a sfințeniei
(în sens de desăvârșire) ca deziderat al vieții spirituale

III. Cuvinte-cheie

sfânt, sfinţenie, sfințire, conflict, deziderat, viață spirituală, îndumnezeire

Societatea actuală promovează în general valorile creștine, chiar dacă uneori susține sub
diverse forme diferite derapaje (ex. libertinaj sexual, abuz de putere, discriminare etc.).
5’
Până și cei mai înverșunați contestatari ai religiei își fundamentează modul lor de a fi și
Primii pași a acționa pe principii eminamente creștine. Și, cu toate acestea, când li se vorbește de
sfințenie ca de un deziderat firesc al vieții spirituale apar numeroase semne de întrebare, divergențe și conflicte. De ce oare? Cum să fii un aprig susținător al libertății când, în numele acestui drept fundamental al
omului, faci cele mai mari abuzuri? Cum să vorbești de pace și liniște când stai cu arma în mână? Aceste contradicții sunt inevitabile când oamenii asumă doar parțial valorile creștine sau când preiau din religie doar
lucrurile care le convin. Pentru această categorie de oameni, sfințenia reprezintă o piatră de poticnire! Indiferent cât de bun, cât de moral sau cât de onest ar fi omul, acesta nu se poate desăvârși dacă nu are o legătură
vie cu Dumnezeu Cel care este izvorul sfințeniei și Sfințitorul prin excelență. De asemenea, nu poți ajunge la
sfințenie dacă sufletul îți este măcinat de un viciu, de o slăbiciune, de o patimă de care nu te îngrijești să scapi.
Să ne amintim cât de supărat a plecat de la Mântuitorul Iisus Hristos tânărul bogat căruia El îi ceruse să vândă
toate câte are și să-I urmeze. Iată numai câteva perspective care pot transforma sfințenia dintr-un deziderat
într-o sursă de conflict, nu numai pentru cei necredincioși, ci și pentru cei virtuoși!
În cadrul acestei secvențe, ne propunem să prezentăm cadrele teoretice care pot oferi profesorului de
Religie posibilitatea de a discerne care este maniera cea mai potrivită de prezentare a temei sfințeniei la elevii
de gimnaziu pentru a evita eventualele conflicte ce pot fi generate de această temă și, implicit, pentru a oferi
copiilor un imbold spre atingerea acestui deziderat.

1. „Cucerirea” elevilor cu tema sﬁnţeniei
Sfințenia este ținta spre care tinde și pe care o râvnește orice creștin onest. Fără atingerea
acestui deziderat considerăm că tot zbuciumul și efortul cotidian al fiecărui om sunt zadarnice. Din acest motiv este esențial să-i conștientizăm pe copii de importanța ajungerii
15’
la acest statut privilegiat pe care Dumnezeu l-a avut în vedere încă de atunci când Și-a
Teorie
întipărit chipul în noi. Această etapă de conștientizare nu ridică prea multe probleme.
Elevii înțeleg că este necesar să fii sfânt și nu au multe de comentat, cel puțin la nivelul gimnazial. Dar de
la conștientizare până la asumare este o cale lungă! Totuși, printr-o strategie bine pusă la punct, profesorul
de Religie poate scurta semnificativ această distanță. Când copilul este convins că sfințenia este o țintă care
merită să fie atinsă, profesorul se apropie de îndeplinirea misiunii sale. Ca atare, este necesar ca atenția dascălului să fie concentrată asupra modalităților prin care îl poate determina pe elev să considere că a fi sfânt
reprezintă în mod real un obiectiv pentru care merită să te străduiești.
Din aceste considerente, propunem în continuare câteva modalități potrivite prin care putem determina pe copii să dorească să fie sfinți:
1. Elevii de gimnaziu sunt fascinați de supereroi sau, mai bine zis, de puterile spectaculoase ale acestora.
Acest lucru este firesc deoarece avem cu toții tendința de a ne minuna de lucrurile care depășesc puterile și
capacitățile noastre. Oare nu sunt sfinții niște supereroi? Sau, mai bine zis, nu sunt oare aceștia adevărații
eroi au umanității? Celelalte sunt personaje fictive, pe când sfinții sunt persoane reale care au existat la un
moment dat în istoria omenirii. Și nu este necesar să batem cale lungă în istorie pentru a găsi un sfânt, avem
destui sfinți contemporani care îi pot fascina pe elevi prin faptele și minunile lor. Care copil nu ar da orice
pentru a fi stăpânul și prietenul unui leu, precum a fost Sfântul Gherasim? Care nu și-ar dori să aibă puterea
de a vindeca boli sau suferințe, precum Sfântul Nectarie? Care nu și-ar dori să se poate înțelege cu un străin
fără să fi stat să învețe limba lui vreodată, așa cum au făcut Sfântul Vasile și Sfântul Efrem? Care dintre copii
nu și-ar dori să aibă puterea Sfântului Serafim de a fi în două locuri în același timp? Prezentarea unor astfel
de minuni ar putea să-i determine pe copii să-și dorească să fie asemenea acestora. Ca atare, profesorului de
Religie nu-i rămâne altceva de făcut decât să identifice și să prezinte elevilor evenimentele cele mai fascinante
din viața unui sfânt iar, mai departe, e important să credem că va lucra Dumnezeu și Sfântul respectiv la
„cucerirea” copilului.
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2. Datorită evlaviei și respectului pe care îl avem față de sfinți, de multe ori suntem împiedicați să
vedem că drumul lor spre sfințenie a fost uneori anevoios, pe alocuri cu scăpări și căderi. Este firesc să ne
concentrăm atenția asupra modului în care s-au desăvârșit și și-au încheiat viața, dar să nu uităm că au fost
și ei oameni ca noi. Acest fapt ne-ar ajuta pe noi și, mai apoi, pe elevi să înțelegem că sfinții nu s-au coborât
din cer, ci au fost asemenea nouă, oameni cu neputințe. Asupra acestui fapt ne atrage atenția chiar Sfântul
Iacob în epistola sa sobornicească, spunând că Ilie era „om, cu slăbiciuni asemenea nouă…, dar – continuă
el – cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat trei ani și șase luni.” (5,17). Considerăm că acesta
este modul cel mai indicat de raportare la sfinți: să subliniem că au fost asemenea nouă în neputințe, dar (să
accentuăm acel „dar”) uite de ce minuni au fost capabili! Chiar dacă au avut slăbiciuni, aceștia au ajuns să
se desăvârșească și săvârșească fapte remarcabile care să dăinuiască în memoria oamenilor pe vecie. În acest
sens, pentru a le spori elevilor noștri atașamentul față sfinți, le putem relata anumite întâmplări din viața
acestora în care, din diverse motive, ei au greșit înaintea lui Dumnezeu. Spre exemplu, elevilor li se poate
povesti episodul în care Sfântul Vasile cel Mare a încercat să-l determine pe Sfântul Grigorie de Nazianz
(prietenul cu care a legat o prietenie strânsă încă din perioada în care erau amândoi elevi la școala din Atena)
să îl susțină pentru a ajunge episcop al Cezareei.
Dorind să ajungă episcop în localitatea amintită, Sfântul Vasile
i-a scris prietenului său Grigorie că este bolnav și că îl roagă să vină ca
să-l mângâie. Sfântul Grigorie, nebănuind ce plănuise prietenul său, s-a
urcat de îndată în trăsură și a pornit spre Cezareea. Având în vedere că
distanța pe care o avea de parcurs era destul de mare, Sfântul Grigorie
s-a oprit peste noapte la un han. Acolo s-a întâlnit cu alți episcopi și a
aflat că se îndreaptă spre Cezareea pentru a participa la alegerea noului
ierarh al locului. Făcând legătura dintre acest eveniment și boala subită
a prietenului său, Sfântul Grigorie s-a întors din drum și i-a scris Sfântului
Vasile o epistolă în care îl dojenea pentru modul în care a dorit să-l facă părtaș la planul său. Sfântul
Vasile oricum a ajuns episcop atunci, fiindcă era vrednic. Credem că a dorit să-l aibă pe prietenul său
(care avea deja o prestanță mare în acele vremi) alături pentru a avea siguranța că va fi ales episcop.
3. Elevii mai pot fi încurajați să-și dorească să ajungă la sfințenie prin prezentarea unor episoade din
copilăria sfinților. Această abordare poate avea un efect motivațional considerabil. Cum să nu-i stimuleze pe
elevi faptul că profesorul de Religie le spune că sfinții au fost copii asemenea lor? Recent au apărut câteva cărți
ce ilustrează episoade din viețile sfinților contemporani. Întâmplările relatate captează și atenția adulților, și
cu atât mai mult a unui copil. Suplimentar se pot face asocieri între faptele sfinților de pe vremea când erau
copiii și cele ale elevilor. Asemănările sunt mult mai evidente la acest nivel și este recomandat să valorificăm
acest avantaj pentru a suscita interesul elevilor pentru sfințenie.

40’
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Nr.
ctr.
1
2
3
4
5

1. Exercițiu pe grupe
Alegeți 10 sfinți și menționați câte un episod/o faptă minunată din viața acestora pe baza
căreia i-ați putea compara cu niște supereroi. Expuneți înaintea colegilor variantele dumneavoastră de răspuns în vederea dezbaterii lor.
Notă: În această listă nu pot fi incluși Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Domnului.
Sfântul/Sfânta

Episodul/fapta minunată

3

6
7
8
9
10

15’
Practică

2. Discuție liberă
David este considerat de Sfântul Ioan Gură de Aur a fi cel dintâi personaj biblic care a făcut
o pocăință reală. În mod firesc, noi punem accent pe partea cea bună a lucrurilor. Cum vor
reacționa copiii atunci când le vom spune că regele David, înainte de a fi reper de pocăință
pentru întreaga umanitate, a greșit foarte greu înaintea lui Dumnezeu?

2. Posibile tipuri de conﬂict generate de tema sﬁnţeniei
Când am făcut primii pași în această temă am subliniat faptul că o parte din elevi nu sunt tentați să
ajungă sfinți. Pentru aceștia, sfințenia nu reprezintă un deziderat ci, dimpotrivă, o piedică în dezvoltarea
lor personală, însă nu este cazul să ne impacientăm. Elevii provin din medii atât de diferite în care imaginea
unui sfânt este puternic viciată încât de cele mai multe ori „vârfurile de lance” ale omenirii sunt considerate a
fi persoane marginalizate ale societății, oameni opaci, iraționali, fanatici, nebuni și, de ce nu, chiar proști. De
aceea, este nevoie de foarte multă muncă pentru a-i aduce pe acești copii care preiau de acasă sau din societate
aceste perspective, la linia de plutire. Pentru a-i determina, spre exemplu, să înțeleagă gestul lui Constantin
Brâncoveanu care a preferat să-și vadă fiii uciși rând pe rând decât să renunțe la credința sa, sau să vadă în
Sfântul Ioan cel Milostiv un om de o bunătate impresionantă, nu un unul care a fost înșelat de câteva ori
într-o zi de un cerșetor este cale lungă… foarte lungă… Dar să nu ne pierdem nădejdea pentru că Dumnezeu
și sfinții ne ajută mai mult decât credem în procesul acesta formativ specific orei de Religie. În astfel de cazuri,
se recomandă ca exemplele de sfințenie oferite la oră să fie bine alese, astfel încât elevii a căror imagine despre
sfinți este viciată să nu cadă în extrema de a bagateliza lucrurile. Ca atare, este indicat să folosim episoade sau
fapte din viețile sfinților cât mai plauzibile sau să explicăm cât mai rațional principiile creștine pentru ca
elevii să nu le perceapă ca pe niște idei inutile.
Conflicte privitoare la sfințenie pot apărea cu ușurință și între elevii mai zeloși, și cei mai liberali. Cei
dintâi aplică în general litera legii, iar cei din urmă fac adeseori rabat de la ea fără a se dezice de lege. Aceste
două tipuri de abordări nasc de multe ori scântei între elevii care fac parte din aceeași confesiune. Pentru
unii/unele, fetele ar trebui să poarte în biserică și acasă când se roagă eșarfă pe cap. Pentru cei mai liberali,
uzanța respectivă este inutilă fiindcă aceasta fusese rânduită pentru un anumit areal geografic și pentru o perioadă istorică. Subiectul este unul controversat și între adulți, de aceea este necesară maximă precauție din
partea profesorului de Religie pentru a trata echilibrat această problemă.
De asemenea, anumite învățături precum discursul despre milostenie (condiție sine qua non pentru
sfințenie și mântuire) pot genera conflicte între elevii aceleiași confesiuni fiindcă nu există reguli clare de
aplicare pentru fiecare caz în parte. Unii vor zice că nu este necesar să dăm milostenie oricui și oriunde, alții
din contră vor susține că numai celui care dă oricând îi sunt deschise porțile Raiului. Până când elevii vor
reuși să ajungă la maturitatea de a înțelege că au nevoie de un discernământ duhovnicesc pentru a ști când și
cum să facă milostenie este, din nou, cale lungă. Prin urmare, ajungerea la un numitor comun într-o astfel de
problematică nu se realizează foarte ușor. Până și opiniile sfinților nu consună în această privință. Unii recomandă să faci milostenie cui merită cu adevărat, alții din dorința de a se asemăna cu Dumnezeu care face să
răsară soarele și peste cei răi, îndeamnă la o milostenie fără limite. Pentru a preveni/tempera aceste conflicte,
este indicat ca profesorul de Religie să le sugereze elevilor faptul că religia permite ambele abordări fiindcă
oamenii sunt diferiți. Fiecare are libertatea de a-și asuma învățătura de credință într-o formă personală (firesc, cu anumite limite). Ca exemplu se pot aduce chiar sfinții care au opinii diferite privitoare la modul în
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care se realizează milostenia. Atât Vasile cel Mare, unul dintre promotorii milosteniei chibzuite, cât și Ioan
cel Milostiv, cel care îndemna pe creștini să miluiască pe oricine întâlnește, sunt acum sfinți.
Ultimul tip de conflict provocat de tema sfințeniei la care ne vom opri îi are ca protagoniști pe elevii
de confesiuni diferite. Copiii văd sfințenia din perspectiva religiei și a confesiunii lor și, în mod inevitabil,
reacționează când colegii lor promovează un gen de sfințenie care nu corespunde spiritualității din care provin. Cum să împace, spre exemplu, un elev creștin ideea de sfințenie cu concepția unui budist sau a unui musulman despre același deziderat? Pe lângă aceasta, căile prin care se ajunge la sfințenie diferă. Să ne gândim
și cum vede un neoprotestant itinerariul care duce la sfințenie și cum îl vede un ortodox sau un catolic? În
astfel de situații, este indicat ca profesorul de Religie să evite conflictele interreligioase și interconfesionale
și să-i determine pe elevi să înțeleagă faptul că fiecare provine dintr-un sistem religios care lasă o amprentă
puternică asupra modul de gândire și de raportare la acest deziderat care, din fericire, este comun. Sfințenia
transcende limitările confesionale, chiar dacă modalitățile concrete de ajungere la ea diferă de la confesiune
la confesiune. Considerăm oportună sublinierea acestei idei sau chiar construirea discursului în jurul ei, ca
fiind una cu potențial irenic special.

35’
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Exercițiu pe perechi
Indicați 3 motive pentru care abordarea temei sfințeniei în cadrul unui colectiv multiconfesional ar putea genera o stare conflictuală și explicați succint cum ați gestiona fiecare
dintre situații.

Punctul pe i
Sfințenia este ținta vieții spirituale pentru orice creștin. Datorită acestui fapt, este absolut necesar ca profesorul de Religie să-i conștientizeze pe elevi de acest deziderat și să-i motiveze să-și
dorească să ajungă sfinți. Chiar dacă această temă poate, la un moment dat, să provoace conflicte ideatice între elevi, recomandăm dascălilor să le aplaneze, deoarece dezbaterile aprinse nu
folosesc prea mult. Este important ca fiecare elev să conștientizeze că sfințenia nu se dobândește
printr-o singură cale brevetată, ci că Dumnezeu oferă fiecărei persoane posibilitatea de a urma o cale spre
sfințire, cea care i se potrivește și care este la fel de unică precum propria sa persoană în ochii Domnului.
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Strategii de mediere a posibilului conﬂict ideatic-religios
la ora de Religie – prezentare sintetică
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Definirea acțiunii de mediere
2. Strategii de mediere a conflictului ideatic religios
a. evitarea conflictului
b. diminuarea conflictului
c. confruntarea directă, fără menajamente
d. terapia conflictului prin povestire/pildă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi dobândi o bună înțelegere a conceptului de „strategie de mediere”
a conflictului ideatic-religios la ora de Religie
• Veţi avea posibilitatea de a identifica diferite tipuri de strategii specifice
fiecărui conflict

III. Cuvinte-cheie

conflict, mediere, strategie, mediator, evitare, diminuare, confruntare, terapie

Conflictele cu cauze religioase pot apărea datorită adeziunii fiecăruia la o religie sau
confesiune – uneori moștenită din familie, alteori aleasă prin libertatea proprie – care
5’
este diferită de a colegului/colegilor. În măsura în care este neînțeleasă, religia/confesiuPrimii pași nea proprie poate fi ironizată, producând conflicte și răni adânci. Medierea conflictului
devine, în astfel de situații, o necesitate iar cunoașterea tehnicilor, mijloacelor și strategiilor specifice ei poate
fi de un real folos pentru profesorii de Religie implicați, prin însuși statutul disciplinei lor, în asigurarea împăcării și a bunei conviețuiri în școală. Ca atare, rezolvarea conflictelor prin mediere este de o importanță
capitală pentru societatea postmodernă, predispusă la violență și conflict datorită diferenței și eterogenității
culturale și sociale. În acest sens, rolul profesorului de Religie poate fi determinant pentru soluționarea conflictelor. Fiind o persoană care caută să aducă pace în mijlocul elevilor în care-și desfășoară activitatea, acesta
se va strădui să preîntâmpine, să gestioneze și să finalizeze momentele de tulburare care amenință liniștea
și pacea sufletească a elevilor săi. Prin urmare, stabilirea unui climat pozitiv în care elevii de gimnaziu să
conviețuiască rezonabil unul cu celălalt reprezintă o prioritate pentru profesorul de Religie.
În cadrul acestei secvențe, ne propunem să prezentăm reperele necesare profesorului de Religie pentru
realizarea unei strategii de mediere eficiente și, implicit, adecvate diverselor tipuri de conflict care pot apărea
la ora de Religie.

1. Deﬁnirea acţiunii de mediere
5’
Teorie

„Medierea reprezintă astfel o schimbare fundamentală la nivel de mentalitate și
constituie un progres major al civilizației prin simplul fapt că permite părților
să adopte din nou, în mod liber, propriile decizii, cu ajutorul unei a treia părți
neutre, independente și imparțiale, atunci când au eșuat în încercarea de a găsi
ele însele o soluție pentru încheierea disputei în care sunt implicate.”
(Laura Marușca, Comunicare și conflict, 9)

Din această definiție înțelegem că medierea apare pe fondul lipsei de dragoste, de respect și înțelegere dintre semeni (în cazul nostru, dintre elevi). Când două persoane nu găsesc o soluție pentru neînțelegerea apărută între ei și totuși doresc să se reconcilieze, se impune prezența unei alte persoane neutre care
să soluționeze disensiunile și să restabilească pacea existentă anterior conflictului. Prezența mediatorului
imparțial este esențială, deoarece conflictele sunt întreținute de modul în care fiecare își argumentează
propria poziție și devine orb la încercarea de a-l asculta sau înțelege pe celălalt. Fiecare crede că are perfectă
dreptate și că adevărul îi aparține, fără să mai conștientizeze că „adevărul” său se poate datora unor intenții și
obiective foarte personale, pentru împlinirea cărora este nevoie de depășirea opoziției și de ascultarea activă.
Așa cum, de altfel, am amintit în secțiunea dedicată primilor pași, profesorul de Religie este menit să
devină și să fie receptat de către elevi inclusiv ca mediator de conflicte. Această poziție care, printre altele,
este un statut extrem de privilegiat nu se dobândește cu ușurință și nici de pe o zi pe alta. Este necesar ca, în
decursul timpului, profesorul să câștige încrederea elevilor și să dovedească
faptul că poate fi imparțial chiar și atunci când mediază conflicte între cei de
confesiunea lui și alte persoane care nu au, poate, nici aceeași religie sau între
elevii săi favoriți și cei care se află într-un fel sau altul, în dizgrație. Capacitatea
de mediere a conflictelor ideatic-religioase se poate perfecta în timp și, de aceea,
dorim ca, prin aceste noțiuni teoretice, să contribuim la desăvârșirea acestei
aptitudini la care Însuși Mântuitorul face referire într-un din cele nouă Fericiri. Așadar, pentru a cunoaște mai bine ceea ce credem că profesorul aplică și
face cu succes, fără să știe datele teoretice ale acțiunii de împăcare, denumită în
termeni tehnici „mediere”, ne propunem să prezentăm câteva noțiuni care îl vor
ajuta pe dascăl să se ancoreze mai bine în această problematică.
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2. Strategii de mediere a conﬂictului ideatic religios
A. Evitarea conflictului
Domnul nu și-a instigat niciodată ucenicii la luptă, la certuri sau la conflicte. Dimpotrivă,
El le-a cerut să fie pașnici și să evite, pe cât posibil, conflictele cu semenii lor. De aceea,
5’
i-a sfătuit ca, atunci când cineva îi va lovi peste obraz, să evite încăierarea și să întoarcă și
Teorie
celălalt obraz (Mt 5,39-41); iar când se vor dezlănțui prigoane asupra lor în vreo cetate, ei
să evite înfruntarea directă și să se refugieze în altă cetate (Mt 10,23). Chiar și în grădina Ghetsimani, El a pus
capăt conflictului dintre Petru și sluga arhiereului (In 18,10-11). Aceste îndemnuri clare de evitare a conflictelor aveau menirea de a-i scuti pe bieții mielușei trimiși în mijlocul lupilor de suferințe suplimentare. Considerăm
că aceste sfaturi pot fi asumate fără nicio reținere de profesorii de Religie care fie sunt ținta multor conflicte,
fie sunt persoanele cele mai solicitate pentru a media conflictele (lucru pe care, de altfel, ni-l dorim). De multe
ori, soluționarea unui conflict în care spiritele sunt turate la maxim nu poate fi realizată sub nicio formă. De
aceea, este indicat ca momentul de soluționare a disputei să fie amânat până spiritele se mai temperează. Un
mediator bun știe când este necesar să facă apel la astfel de pauze și când să evite rezolvarea conflictelor în
momente total nepotrivite.
Cultivarea unei toleranțe largi – sursă de evitare a conflictelor
Cu cât profesorii de Religie sunt mai toleranți, cu atât pot evita mai ușor conflictele. Îngăduirea semenului și acceptarea modului său de manifestare sunt căile prin care profesorul poate stopa din fașă declanșarea unor dispute care pot să-i afecteze vizibil imaginea. Prin această îngăduință, profesorul își arată, pur și
simplu, dragostea față de ceilalți, sentiment care va constitui pentru toți un semn că acesta este cu adevărat
ucenicul lui Hristos. Pentru a înlesni înțelegerea acestei idei, vom expune o întâmplare din Pateric care va
scoate în evidență modul în care un avvă evită cu multă înțelepciune un conflict:
Se spunea despre avva Macarie egipteanul că a urcat odată de la Sketis la muntele Nitriei; și când s-a apropiat de loc, îi spuse ucenicului său: ia-o puţin înainte. Și când
a luat-o el înainte, s-a întâlnit cu un preot al grecilor (păgânilor), care alerga ducând cu
el un lemn, iar fratele i-a strigat: Ai, diavole, unde fugi? Acela s-a întors, l-a bătut bine,
și l-a lăsat aproape mort. Ceva mai departe, i-a ieșit în cale avva Macarie, care văzându-l
alergând i-a zis: Sănătate, sănătate, truditorule! El s-a minunat și venind la el, îi zise:
– Ce bine ai văzut la mine, de m-ai grăit așa?
– Te-am văzut trudindu-te și mi-a fost milă de tine că în zadar te ostenești.
– Pe mine m-au răscolit cuvintele tale bune și mi-am dat seama că ești de partea
lui Dumnezeu. Alt călugăr rău m-a întâlnit și m-a înjurat; eu i-am dat o bătaie soră cu
moartea.
Bătrânul pricepu că era ucenicul lui. Iar preotul îi cuprinse picioarele, spunându-i:
nu te las dacă nu mă faci monah. Și s-au dus până unde era călugărul și l-au luat în spate
de l-au dus la biserica muntelui ca să-l îngrijească. Când l-au văzut părinţii pe preotul
păgân, au fost uluiţi. Iar avva Macarie a zis: vorba rea îi face răi și pe cei buni, dar vorba
bună și pe cei răi îi face buni.
Avva Macarie a evitat conflictul cu acel preot idolatru nu pentru că a intuit ce avea să se întâmple, ci
din îngăduința și dragostea pe care o avea față de toți oamenii. Ca atare, nu este neapărat să dobândești
înțelepciunea necesară care să-ți ofere posibilitatea de a ști când să eviți un conflict. Pur și simplu ai nevoie de
îngăduință și înțelegere față de cel de lângă tine care crede și se manifestă diferit în relația sa cu Dumnezeu și,
astfel, conflictele vor fi evitate de la sine. Profesorii de Religie pot deveni, prin atitudinea lor tolerantă, modele
pentru tineri, astfel încât multe din conflictele din școală, dar și din afara ei, vor fi stinse sau preîntâmpinate
foarte ușor.
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Evitarea conflictului printr-un element ludic
De multe ori, profesorul de Religie poate evita un conflict folosind o replică ce destinde atmosfera în
clasă. Când acesta reușește să provoace zâmbetul câtorva elevi, celor implicați în conflict nu li se mai oferă
cadrul serios sau agitat pentru a-și expune pledoaria. Chiar dacă pe cei implicați direct în conflict, acest gen
de abordare nu îi avantajează pe moment, și poate chiar îi deranjează că nu li se acordă atenția cuvenită, după
ce se mai potolesc spiritele, ei vor înțelege că momentul respectiv nu era cel mai indicat pentru rezolvarea
situației. Astfel că, acest mod de evitare a conflictului printr-un element ludic distrage atenția auditoriului
de la disensiunea dintre cele două părți combatante și transformă cazul respectiv într-un obiectiv mai puțin
interesant, generând, în mod direct, îmbunătățirea atmosferei și grăbind reinstalarea armoniei în cadrul
colectivului de elevi.

30’
Practică

Exercițiu individual
Expuneți un episod din activitatea dumneavoastră didactică care să confirme faptul că
toleranța și înțelegerea profesorului de Religie față de cei de alte confesiuni, nu numai că
temperează pornirile combative, ci îi determină să se apropie de spiritualitatea credinței
dascălului lor.

B. Diminuarea conflictului
Orice dascăl poate observa că certurile dintre elevii izbucnesc din mărunțișuri: că un
coleg i-a atins cotul altuia în timp ce respectivul scria Tatăl nostru și datorită atingerii
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(care întotdeauna este intenționată…) a stâlcit o literă; că un coleg care s-a declarat ateu
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a început să spună bancuri cu preoți de față cu fiul preotului din comunitatea în care se
află școala; că un coleg ironic a zis o replică de genul: Oare ce ar zice părintele X? când unul dintre elevi face
o trăznaie… și exemplele pot continua. Toate aceste situații care în sine nu sunt nu știu ce, pot provoca niște
conflicte de mai mare dragul mai ales când în clasă există un pic de tensiuni și firesc focuri mocnite. În acest
registru de analogie, profesorul de Religie apare ca un adevărat pompier care mai stinge cărbunii aprinși din
capul unor și temperează arderile ce pot provoca arsuri sufletești de gradul patru… Prin urmare, se impune
ca profesorul să dobândească abilități suplimentare care să-i ofere posibilitatea de a diminua anvergura nejustificată a conflictelor. De la cine să învețe aceste abilități? De la Mântuitorul Iisus Hristos. Să luăm aminte!
Într-una din zile, Domnul a urcat dis de dimineață la templu și învăța liniștit poporul care se adunase
ca de obicei în jurul Său. Lecția marelui Învățător a fost întreruptă de niște farisei și cărturari care veneau val
vârtej către Iisus Hristos strigând și bruscând o biată femeie prinsă în adulter. Apropiindu-se de locul unde
învăța Domnul, nemiloși justițiari ai legii lui Moise i-au zis: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu
ce zici?” (In 8,4-5). Ei știau că Domnul nu va fi de acord cu așa ceva și, ca atare, ne zice Ioan, ucenicul iubit,
au venit să-l ispitească și mai apoi să-l învinuiască de obstrucționarea Legii. Mântuitorul nu le-a zis nimic, ci
s-a plecat spre pământ și cu degetul a început să scrie pe nisip. Ce nu le-ar fi putut zice? Dar Domnul, ca să
tempereze spiritele și să pregătească în liniște strategia Sa de diminuare a conflictului, a preferat să tacă și să
scrie ceva pe nisip…
Când au văzut că Domnul nu le zice nimic, fariseii au fost probabil nedumeriți, unii crezând chiar că
acum l-au prins nepregătit. După ce aceștia au insistat să-i afle poziția față de acest caz, ridicându-se, Mântuitorul le-a
zis: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.” (In 8,7). Și iarăși s-a apucat să scrie… În
acest fel a diminuat Domnul un conflict care risca să ia amploare. Doar de 13 cuvinte a avut nevoie Mântuitorul
pentru a reduce proporțiile conflictului. Intervenția sa liniștită i-a determinat să farisei să plece rușinați și
mustrați de cuget pentru fapta lor lipsită de dragoste. Odată soluționat conflictul dintre El și farisei (fiindcă
femeia era doar un pretext ca să-l prindă în cuvânt), Mântuitorul s-a apropiat de femeia desfrânată care cel
mai probabil era debusolată de cele ce se întâmplaseră, și a diminuat un alt conflict: cel pe care femeia îl avea
cu Legiuitorul care a dat legea împotriva adulterului. Și iată ce i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a
osândit nici unul?”. Mirată de întrebare, femeia i-a răspuns că niciunul. Atunci Legiuitorul i-a zis: „Nu te
osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuiești.” (In 8,11).
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Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
► conflictele pot fi diminuate printr-un moment inițial de tăcere;
► apelul la introspecție poate determina retragerea unei părți din conflict;
► reconfigurarea poziției față de adevărata problemă ridicată în conflict, va reduce amploarea
conflictului;
► intervențiile să fie scurte, la obiect și fără drept de apel;
► bunătatea și îngăduința mediatorului diminuează conflictul;
► orice conflict diminuat, oferă șansa evitării unui viitor conflict pe aceeași temă.
Exercițiu pe grupe
Victor provine dintr-o familie de creștini scrupuloși și, ca atare, este obișnuit să respecte cu
rigurozitate poruncile și prevederile bisericești. El se revoltă de atitudinea dumneavoastră
20’
destul de permisivă față de Tudor care, printre altele, a afirmat că lui i se pare că Iisus Hristos
Practică nu este atât de interesant ca și Confucius. Văzând că nu reacționați la afirmația lui, ci dimpotrivă îi cam dați dreptate, Victor se revoltă și vă acuză că nu-l prețuiți cu adevărat pe Mântuitorul nostru.
a. Oferiți trei variante de răspuns prin care să diminuați conflictul pe care Victor îl are în special cu dumneavoastră.
Variante de răspuns pentru Victor
1
2
3
b. Ce i-ați fi zis lui Tudor când a făcut afirmația respectivă pentru a preîntâmpina reacția revoltată a lui Victor
și pentru a nu fi nevoit să diminuați ulterior acest conflict?
Variante de răspuns pentru Tudor
1
2
3
C. Confruntarea directă, fără menajamente
Confruntarea directă a unui conflict fără menajamente este recomandată doar profesorilor care sunt pregătiți să se expună unor atacuri dure care pot destabiliza. Un profesor
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care este perceput de elevi ca reper de moralitate, ca o persoană care cu adevărat împliTeorie
nește ceea ce învață și care nu are manifestări ipocrite, va fi invulnerabil dacă se va hotărî
să confrunte cu fermitate un elev. În schimb, indiferent cât de justificată sau argumentată îi va fi poziția, dacă
profesorul nu și-a câștigat statutul privilegiat de reper pentru obiectivitate și corectitudine, va putea fi ușor
luat peste picior de persoana pe care dorește să o corijeze. Replici de genul: „Mai ușor, domn’ profesor că nu e
cazul să vă ambalați!” sau „Ce-i cu excesul acesta de corectitudine…?” sunt suficiente pentru a vă destabiliza
strategia de soluționare. Așadar, această metodă de confruntare directă prin care nu se menajează în vreun fel
oponentul/provocatorul conflictului va fi folosită de cei care consideră că au autoritate profesională și morală
incontestabilă asupra elevilor. Pentru acest tip de abordare vom expune un episod noutestamentar din care
suntem siguri că vom avea cu toții de învățat multe: corijarea pe care Sfântul Pavel a făcut-o lui Petru când
acesta a adoptat o atitudine ce nu era în duhul Evangheliei, în contextul primirii în comunitățile creștine a
celor proveniți dintre păgâni.
Confruntarea s-a petrecut într-o casă din Antiohia. Petru care, în prealabil, le încredințase lui Pavel
și Barnaba misiunea de a propovădui la neamuri, când s-a aflat în Antiohia într-o comunitate creștină mixtă
s-a fățărnicit. Până să vină o delegație de iudei din Ierusalim, Petru și ceilalți iudei din cetate mâncau la masă
cu păgâni încreștinați, gest care indica în mod evident acceptarea lor. Când au ajuns iudeii din Ierusalim în
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comunitate, Petru se ferea să mai fie atât de apropiat față de păgâni. Gestul lui nefiresc a fost urmat și de alți
iudei din comunitatea respectivă și dădeau de înțeles că nu sunt de acord cu modul lui Pavel de a relaționa
cu păgânii. Sesizând atitudinea duplicitară a corifeului apostolilor, Sfântul Pavel i-a stat pe față împotrivă,
l-a apostrofat și l-a confruntat dur, căci era vrednic de înfruntare și înaintea tuturor i-a zis: „Dacă tu, care ești
iudeu, trăiești ca păgânii și nu ca iudeii, de ce silești pe păgâni să trăiască ca iudeii? Noi suntem din fire iudei,
iar nu păcătoși dintre neamuri…” (Gal 2,14-15). Cu alte cuvinte, Pavel i-a făcut o corecție dură pentru faptul
că atitudinea sa putea influența atitudinea iudeilor creștini față de neamuri și, implicit, facilita ideea unor
farisei convertiți ce sugerau necesitatea supunerii față de Lege a tuturor celor ce vin la credință dintre păgâni.
Așadar, această confruntare a pus capăt oscilării lui Petru față de impunerea obligativității prescripțiilor iudaice creștinilor proveniți dintre neamuri. Efectul acestei confruntări poate fi observat în sinodul apostolic
din Ierusalim unde Sfântul Petru a susținut fără reținere neobligativitatea circumciziunii.
Ce idei poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• când un elev cuminte și credincios nu are o atitudine conformă cu credința poate fi confruntat
pe față fără reținere;
• dacă atitudinea unui astfel de elev influențează negativ atitudinile celorlalți apostrofarea să fie
cât mai direct;
• argumentele care vor fi aduse de către profesor să fie preluate din Sfânta Scriptură și să releve
duhul hristic de interpretare;
• confruntarea directă nu implică neapărat certuri;
• acest tip de înfruntare poate fi folosit față de cei apropiați fiindcă nu credem că se vor supăra
(dacă o fac atunci să fie făcute argumentări suplimentare și de ce nu să i se aducă la cunoștință
episodul relatat mai sus).

30’
Practică
Andrei
Profesorul
Andrei
Profesorul
Andrei
Profesorul
Andrei
Profesorul

Exercițiu pe perechi
Andrei este un copil moral și cuminte, însă uneori dă cu bâta-n baltă. Adeseori are abordări și poziții care nu sunt în conformitate cu duhul evanghelic. Vom expune în continuare
câteva intervenții ale lui Andrei și vă rugăm să-l confruntați direct corijând opinia lui.
Numai creștinii se vor mântui! Toți ceilalți vor merge în altă parte, în rai sigur nu!
Pe toți care nu o cinstesc cum se cuvine pe Maica Domnului, Mântuitorul îi va pedepsi cu
asprime. O să vedeți!
Cei care nu țin post sunt oameni slabi că nu se pot controla.
Dacă nu te rogi cel puțin de trei ori pe zi, nu te poți numi creștin.

D. Terapia conflictului prin povestire/pildă
Mitropolitul Bartolomeu a relatat la un moment dat o întâmplare din viața sa, privitoare
la iertarea vrăjmașilor. El a mărturisit că, la câțiva ani, de la eliberarea din închisoare a
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reușit să-i ierte pe toți care l-au făcut să sufere, fie că au fost torționari, ierarhi sau simple
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cunoștințe. Însă pe unul nu putea nicicum să-l ierte. Oricât de mult a încercat, nu a reușit
să facă acest gest creștinesc. Era vorba de unul dintre prietenii săi apropiați care l-a trădat. Totuși, la un moment dat a găsit puterea să-l ierte prin mijlocirea duhovnicului său. Acesta i-a spus, după mai multe încercări
de convingere ce au eșuat, că neiertarea îi va rămâne în suflet ca o povoară permanentă. Conștientizând la
scurtă vreme realitatea acestor cuvinte, mitropolitul a luat hotărârea să-l ierte și de îndată s-a simțit ușurat.
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Țin minte bine că la sfârșitul acestei destăinuiri a zis ceva de genul: „Ascultați-mă cu sunt om bătrân și am
trecut prin multe, eliberați-vă sufletele de astfel de poveri că se poate!”. Relatarea unei astfel de povestiri poate
avea un rol terapeutic extrem de eficient în soluționarea unor conflicte de natură interioară dacă este spusă
într-un context potrivit. Elevii sunt destul de receptivi la astfel de istorisiri, deoarece povestirile adevărate,
precum și cele verosimile au o capacitate terapeutică care este subliniată de majoritatea psihologilor. Eficiența
unor astfel de povestiri în care o persoană este vindecată de rănile unui conflict în urma asumării mesajului
este creditată și de textul Sfintei Scripturi în care întâlnim exemple edificatoare.
Basmele și povestirile românilor aveau, pe lângă farmecul lor care fascina pe orice copil, și o menire
profilactică. Copilașului i se sădea în suflet încă de mic ideea că răul nu învinge niciodată binele, chiar dacă
uneori triumfă, că vinovații sunt întotdeauna pedepsiți, că există prinți și prințese de o frumusețe și o noblețe
sufletească de neîntrecut, că în viață mai sunt încercări, că ai nevoie de cei vârstnici ca să te călăuzească, că
pentru a învinge răul ai nevoie de ajutor de sus, că binele și răul sunt întotdeauna răsplătite și că există un tărâm fermecat în care tinerețea nu are bătrânețe și viața nu are moarte. Toate aceste idei cuprinse în povestirile
noastre care întotdeauna se terminau cu bine, ofereau copilului o perspectivă pozitivă asupra vieții, îi dădeau
curaj să lupte pentru bine și pentru dreptate și să creadă că Dumnezeu întotdeauna păzește pe cei buni. Însă
,odată cu înaintarea în vârstă a copilului, aceste idei au început să fie înlocuite cu temeri și cu realități care
l-au împiedecat pe micuțul om să mai creadă și să mai lupte așa, ca eroii lui din basme. Ce îi împiedică
acum pe tineri să-și reactiveze scutul povestirii care să-i ocrotească de negativismul realității crude în care
nu prea fac față? Sursa acestui scut? Cea care a stat la baza celorlalte: Sfânta Scriptură. Credem că elevii pot
să fie vindecați de rănile lor, de suferințele și de conflictele lor prin intermediul unor povestiri în care să se
poată recunoaște cu ușurință. Vă vom expune un exemplu din care se va înțelege cu ușurință că până și cei
mai maturi și mai învățați oameni pot fi vindecați de conflictele lor interioare: un învățător de lege a fost
vindecat de xenofobie și de conflict interetnic printr-o pildă ne este relatat de evanghelistul Luca (10,25-37).
Acesta ne prezintă episodul în care un cărturar s-a apropiat să-l ispitească pe Domnul nostru și i-a
adresat câteva întrebări. Mântuitorul intră în logica lui, dar îl pune pe el să de-a răspunsurile la întrebare.
Când totul părea că s-a lămurit, învățătorul respectiv îl întreabă, cu o prefăcută neștiință, cine ar fi aproapele
lui? Domnul aplică aceeași strategie ca și până atunci, numai că înainte de a-l întreba cine poate fi aproapele
unui om îi spune o istorioară terapeutică în care personajul cheie avea să fie un samarinean extrem de milostiv.
Pentru a oferi o lecție usturătoare iudeilor care îi desconsiderau pe samarineni, Mântuitorul creează un cadru
fictiv în care doi iudei (un preot și un levit) îl ignoră pe un semen de-al lor care a căzut pradă tâlharilor.
Chiar dacă slujirea lor le impunea anumite restricții, comportamentul lor nu putea fi oferit ca model: pur și
simplu au trecut nepăsători pe lângă un iudeu. În schimb, un samarinean care mergea pe calea aceea a fost
receptiv la suferința celui care, în condiții normale, îl considera necurat și s-a apropiat ca să-i aline suferința
și să-l îngrijească. Chiar și atât dacă ar fi făcut era suficient, însă el a considerat că omul are nevoie de îngrijiri
suplimentare și, ca atare, l-a lăsat în grija unui hangiu pentru a-l înzdrăveni. Și atenție, totul pe cheltuiala lui!
Acum să te văd, i-a zis Domnul cărturarului: care dintre cei trei a fost aproapele celui tâlhărit? Cel care a avut
milă cu el, i-a răspuns. Putea oare să răspundă altceva? Nu, dar credem, totuși, că istorioara l-a vindecat în
vreun fel. Nu avea cum să nu-l influențeze în bine ceea ce i-a zis Iisus Hristos! Iar concluzia Mântuitorului
confirmă în mare parte supoziția noastră: „Mergi de fă și tu asemenea!” (Lc 10,37).

Punctul pe i
Informațiile teoretice privitoare la strategiile de mediere pot aduce un plus de cunoaștere profesorului de Religie care, prin natura profesiei și a disciplinei pe care o predă, este constrâns
adeseori să medieze conflicte. Profesorii de Religie nu sunt niște simpli manageri/mediatori
care oferă soluții pentru conflicte. Asemenea Învățătorului Ceresc, dascălul de Religie este un
terapeut care nu oferă elevilor posibilitatea de a rezolva conflictele, ci pur și simplu, lucrează
pentru a vindeca rănile sufletești care stau la temelia acestor certuri și disensiuni.
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Tipuri de conﬂict interpersonal speciﬁce
vârstei gimnaziului și managerierea lor la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)
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I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Principalele stări/atitudini ce pot dezvolta conflicte interpersonale
identificabile la nivel gimnazial
2. Gestionarea unui conflict interpersonal pe parcursul etapelor acestuia
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi identifica stările și atitudinile care pot declanșa cel mai adesea
conflicte interpersonale la elevii de nivel gimnazial
• Veţi avea la îndemână instrumente pentru gestionarea conflictelor
interpersonale în oricare din etapele de derulare ale acestuia

III. Cuvinte-cheie

conflict interpersonal, preadolescenţă, comunicare, ascultare activă, raportarea
la sine și la semeni

Conflictul presupune o tensiune creată la nivel intraperasonal, dar care se răsfrânge la nivel interpersonal, dezvăluind o confruntare de opinii individuale sau de grup. Tendinţa
5’
de a analiza conflictul doar după valenţele lui negative, fiind văzut ca o formă violentă de
Primii pași manifestare, generează necesitatea unei noi viziuni care să depășească această percepţie
și să facă loc unor opţiuni cu o semnificaţie superioară.
Secvenţa de faţă încearcă o inventariere a tipurilor de conflicte de natură interpersonală specifice
vârstei gimnaziale dar și observarea acestora pe parcursul etapelor conflictuale.

1.Principalele tipuri de conﬂict interpersonal
identiﬁcabile la nivel gimnazial
Oricărei etape de vârstă îi sunt specifice o serie de conflicte interpersonale. Perioada
preadolescenţei este caracterizată de nevoia de acceptare în colectivul din care elevul face
parte. Lupta dintre idei, tendinţe, interese și atitudini ce se află în opoziţie, poate conduce
10’
înspre situaţii greu de pus în acord sau total ireconciliabile. Ora de Religie poate avea roTeorie
lul de a deschide posibilitatea analizării transformărilor specifice vârstei și din perspectiva
spirituală. Astfel, luând în discuţie perioada vârstei gimnaziale, există o multitudine de transformări specifice
vârstei, care crează de multe ori probleme, atât celor ce traversează această vârstă, cât și adulţilor, care ar trebui
să sprijine eforturile tinerilor.
Exemple de stări/atitudini ce descriu tipuri de conflicte interpersonale:
• Orgoliul datorat unor rezultate bune școlare/ extrașcolare sau situaţiei financiare a familiei,
manifestat în relaţie cu ceilalţi colegi sau cu profesorii.
• Stima de sine scăzută generează izolarea de grup sau starea de aversiune faţă de cei care au mai
mare siguranţă și stabilitate emoţională.
• Raportarea exagerată la opinia celorlalți, cu accent prea mare pe aspectul fizic, în defavoarea
celui sufletesc.
• Blocajul la nivelul aparenţelor în încercarea de cunoaștere a aproapelui, în detrimentul sesizării
esenţelor.
• Statornicirea în mediul virtual ca alternativă unică a ancorării în realitate, determinând o raportare la propriile greșeli ca la ceva cu caracter temporar și care, la nevoie, poate fi anulat prin „undo”.
• Rezultatele modeste la învăţătură, emoţiile datorate examenelor naţionale.
• Nesiguranţa familială, datorată separării părinţilor sau plecării acestora în străinătate.
• Existența oricăror forme de dependență.
Deși este o stare de lucruri predominantă azi, încât pare că nici nu putem concepe un tip de școlar
preadolescent care să nu se încadreze unei astfel de descrieri, situaţia actuală nu este deloc diferită de ceea
ce generaţiile anterioare au experimentat. Felul în care ne oglindim în ceea ce se spune despre noi a fost și
rămîne o trăsătură constantă a ființelor omenești. Învăţăturile cu caracter religios au acest rol, pe toată durata
existenţei: de a desprinde omul de preocupările exclusiv lumești și de a-i deschide ochii spre o lume interioară,
caracterizată de armonie și îmbogățită de prezenţa lui Dumnezeu. Promovând ideea de raportare la sine și
la semeni prin prisma poruncilor divine, conflictele de tip interpersonal vor putea fi diminuate sau chiar
valorificate tocmai datorită nevoii ontologice de comunicare. Un elev care provoacă disensiuni pe care le-am
putea încadra în tipurile de conflict exemplificate mai sus, este, în mod sigur, cel care are cea mai mare nevoie
de intervenţia celor ce vin, competent, în interacțiune cu el.

2

30’
Practică

Practică – exercițiu pe grupe
1. Discutați cu colegii de grupă situaţii din activitatea dumnevoastră la clasă, în care ați
contribuit la soluționarea de conflicte interpersonale datorită cunoașterii unor date suplimentare din contextul personal al elevului care a declanșat situaţia conflictuală.
2. Indicați 5 episoade din Sfânta Scriptură care conţin exemple de conflicte de natură interpersonală.

2. Gestionarea unui conﬂict interpersonal
pe parcursul etapelor acestuia
Statutul de moderator sau de mediator, asumat de profesor, îi conferă acestuia ocazia să
se manifeste cu subiectivitate sau obiectivitate, după caz, perspective ce se cer adaptate
pe tot parcursul gestionării conflictului ideatic. Este important să ne orientăm înspre a
15’
conduce conflictul deja declanșat într-o zonă de siguranţă, în care să reușim să extragem
Teorie
concluziile pozitive. Un prim pas spre o soluţionare pozitivă este tocmai concentrarea
atenţiei asupra etapei de escaladare la care a ajuns conflictul. Într-un anumit fel, vom aborda un conflict aflat
în etapa de soluţionare, după ce escaladarea acestuia a reușit să fie pozitivată, și altă strategie va necesita un
conflict în care părţile implicate nu reușesc să valorifice pozitiv argumentele și contraargumentele pe care le
aduc. Elevii implicaţi au posibilitatea și disponibilitatea de a accepta argumentele profesorului sau ale colegilor și de a-și expune, la rândul lor, propriile opinii.
Conflictul devine, în acest fel, un prilej de a reorienta atenţia dinspre aparenţe, ce determină de
cele mai multe ori atitudinea de respingere a unei persoane datorită aspectului exterior, înspre esenţă, înspre
recunoașterea prezenţei chipului lui Dumnezeu în om. Odată conștientizaţi asupra importanţei raportării la
semeni ca la purtători ai chipului lui Dumnezeu, elevii vor găsi în ei înșiși resursele aplanării unui conflict sau
ale valorificării unor disensiuni prin prisma dragostei faţă de aproapele.
Semne de recunoaștere a bunei gestionări a unui conflict interpersonal în cadrul orei de Religie
• Una din părțile implicate în conflict, în urma argumentelor prezentate, acceptă în mod explicit opinia
partenerului de dialog, integrându-se în spiritul toleranţei
• Se recunoaște în plen îndreptățirea tuturor părților implicate în conflict de a susține o anumită poziție,
nuanțându-se perspectivele acestora şi dreptul la o opinie diferită.
• Se ajunge la respectarea opiniei celuilalt, cu toate că este diferită, recunoscându-se influenţa factorilor
psihologici, socio-culturali etc.
• Se ajunge, de comun acord, la convingerea că nu există un răspuns unic la problema discutată şi la îndemnul la toleranţa şi iubirea creştinească.
• Dacă niciuna din părțile implicate nu dispune de suﬁciente informații sau experiență pentru a oferi
răspunsul satisfăcător, se ajunge la ideea invitării unei persoane cu competențe în tema discutată, care
poate oferi răspunsurile dorite sau la îndemnul de acceptare a nestrivirii tainei ce ne înconjoară uneori.
• Încheierea conﬂictului, atunci când escaladarea acestuia nu conduce la niciuna din variantele dorite, într-o
atmosferă amiabilă dovedeşte educaţie în spiritul respectului reciproc şi al susţinerii atmosferei de pace.
Conflictele sunt parte a vieţii individului și multe dintre ele pot să ajute la eliberarea unor energii
negative care, altfel, ar conduce spre tensiuni mult mai dăunătoare decât conflictul în sine. O parte dintre
acestea pot fi evitate printr-o serie de strategii sau tehnici psiho-pedagogice, în timp ce altă parte se soluționează prin ducerea lor până la capăt, supravegheate și orientate spre un deznodământ pozitiv de către cadrul
didactic. Conflictul, atunci când este rezolvat eficient, poate să întărească și să stabilizeze relaţia profesor-elev,
elev-elev, relaţia cu sine însuşi sau poate duce chiar la o nouă relaţie între părţile menţionate, de această dată
însă, una pozitivă.
3

Tehnici/strategii utile în
gestionarea situaţiei iniţiale

Ascultarea activă

Exprimarea asertivă

60’
Practică

Scopul/efectul asupra tipului de conflict
informare, suport moral/consiliere/liniștirea celuilalt și răspuns argumentat dar echilibrat la atacul verbal;
centrarea atenţiei pe emoţiile și sentimentele celuilalt;
atenţia cade pe expresivitatea limbajului verbal şi non-verbal;
încurajăm interlocutorul să vorbească și ne asigurăm că am înțeles corect
ceea ce a spus;
se va evita orice comportament inhibitor sau blocant pentru celălalt;
se aduce la cunoștinţa celuilalt, într-un mod inofensiv, situaţia care incomodează;
se fac cunoscute efectele acesteia asupra propriei persoane;
se prezintă starea la care dorim să ajungem.

Practică – exercițiu pe grupe
1. Identificați 3 tipuri de conflicte interpersonale specifice vârstei gimnaziului și descrieți
modalitatea optimă de manageriere a acestora în cadrul orei de Religie.
Conflict interpersonal
specific vârstei gimnaziului

Modalitatea optimă de manageriere

1.

2.

3.

2. Din experienţa profesională personală, prezentați succint 3 exemple de gestionare a conflictului interpersonal
surprins în orice moment al situaţiei conflictuale. Menţionaţi și descrieţi tehnica sau strategia folosită.

Punctul pe i
Identificarea şi gestionarea corectă, de către profesorul de Religie, a conflictelor interpersonale care pot
să apară la elevii din ciclul gimnazial, contribuie semnificativ la formarea acestora. Se va înţelege faptul
că există situaţii în care evitarea unui conflict este cea mai bună soluţie. Totodată, se impune să fim
conştienți de faptul că o confruntare interpersonală cu valenţe ideatice nu trebuie să presupună nicio
formă de violenţă, ci poate constitui un prilej de reafirmare a unor idei sau de stabilire a unor noi
legături interumane. Modalitatea de gestionare a unor astfel de confruntări creează exemple de bună-practică,
pentru ceilalţi profesori dar şi pentru elevi, care vor înţelege că o disensiune poate aduce şi beneficii, cu condiția
de a fi gestionată cu atenţie.

4
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Modalităţi de cultivare
a inteligenţei emoţionale a elevilor în ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Emoţie, trăire, împlinire în comuniune și experiența alterității
2. Despre „Biblia spune...”, „Biserica ne învaţă...” „preotul spune...”
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi dispune de noi repere în cultivarea inteligenței emoționale
la ora de Religie
• Veţi avea capacitatea de a identifica în textul biblic exemple de cultivare a
inteligenței emoționale, pe care le veți putea valorifica în predare

III. Cuvinte-cheie

inteligență emoțională, alteritate, asumarea credinței, trăire

În marea Sa înţelepciune, Dumnezeu, la creaţie l-a înzestrat pe om cu anumite organe
prin care să interacţioneze cu lumea. Și știind probabil că omul poate să devină și mai
5’
neîndemânatic și se poate accidenta, în mărinimia Sa, a dublat unele organe de simţ:
Primii pași avem doi ochi (simţul văzului), două urechi (simţul auzului), două mâini (simţul tactil).
Interesant este și faptul că cele două emisfere ale creierului uman lucrează intersectat: emisfera stângă este răspunzătoare de partea dreaptă a corpului, pe când emisfera dreaptă este răspunzătoare de partea stângă a corpului.
De asemenea, se pare că emisfera stângă a creierului este cea care ne face să fim logici, secvenţiali,
raţionali, analitici, obiectivi și atenţi la detalii. Cea dreaptă este cea creativă, intuitivă, sintetică, subiectivă și
ne permite să privim lucrurile în ansamblu. Sunt din ce în ce mai multe cazurile în care unele persoane cărora
li s-a îndepărtat chirurgical o jumătate din creier ajung să se recupereze aproape total, jumătatea de creier
rămasă preluând funcţiile celei extirpate.
În această secvență, vom încerca să tratăm problema dezvoltării inteligenţei emoţionale. Parcă am
vrea să dinamizăm activitatea emisferei drepte a creierului!

1. Emoţie, trăire, împlinire
în comuniune și experienţa alterităţii
De-a lungul anilor de liceu, am încercat să fructific
cât mai bine talanţii primiţi în dar, îndeosebi pe
latura muzicală, pe cea a lecturii și a scrisului. Aș
10’
putea spune că, în necunoștinţă de cauză, îmi dezTeorie
voltam funcţiile creative și artistice ale jumătăţii
mele drepte de creier. „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” (Mc. 9, 24)
a fost laitmotivul anilor de liceu. Partea bună este că, în acea perioadă,
am avut fericirea de a intra în legătură cu colegi de aceeași vârstă, dar de
alte confesiuni, prin intermediul corului liceului, îndeosebi în perioada
Crăciunului când se organizau mai multe concerte ecumenice. Am trăit
împreună emoţii pozitive, bucurându-ne loaolaltă de încărcătura spirituală a sărbătorilor și de aprecierea
publicului. Am fost nevoiţi să ne aprofundăm propria credinţă pentru a ne raporta corect la credinţa colegilor noștri. Studierea diferenţelor interconfesionale nu ne-a făcut să ne închidem în noi ci ne-a determinat
să renunţăm la suspiciunile legate de ceilalţi. Cunoașterea celuilalt ne-a făcut să preţuim și să respectăm cu
sinceritate alteritatea confesională. Toate acestea au dus la împlinirea acelui nivel de empatie necesar pentru
a putea înţelege credinţa celuilalt.
Deși termenul empatie provine din greaca veche (ἐν, în, în interior și πάθoς, suferință) el poate fi utilizat nu doar pentru a indica abilitatea de a recunoaște și a împărtăși suferinţa cuiva, ci și ca termen general
pentru a împărtăși sentimente, inclusiv de fericire, alături de unul sau mai mulţi semeni de-ai noștri. Această
împreună trăire necesită acea „punere în pielea celuilalt” sau, extins, „dezbrăcarea de omul cel vechi și de
faptele lui” și îmbrăcarea cu „omul cel nou, care spre cunoaștere se reînnoiește după chipul Celui ce l-a zidit”
(Col 3,9-10). Cum voim noi a-L cunoaște pe Dumnezeu dacă nu reușim să ne găsim pe noi înșine și nici să ne
cunoaștem aproapele? Să nu uităm că Însuși Hristos a definit aproapele nostru prin chipul unui samarinean.
Ar fi de dorit să medităm mai adânc la această nevoie de reînnoire permanentă. Repet, parafrazat, cuvintele
Apostolului Pavel: „omul cel nou [...] se reînnoiește [...] spre cunoaștere”! Nu cred că am putea să ne declarăm
împliniţi dacă refuzăm dintru început cunoașterea celorlalţi. Etichetările seci și ultra înguste nu ne vor duce
pe „calea cea strâmtă”!
Aceeași deschidere spre alteritate este de dorit să o cultivăm în elevii noștri, prin facilitarea dialogului
interconfesional între elevi. Activitățile cultural-artistice sunt de dorit în acest sens, deoarece ele au capacitatea de a crea acea emoție generatoare de unitate pentru că este resimțită de toți la fel. Astfel, activitățile
extracurriculare pot fi valorificate în sensul cultivării inteligenței emoționale.
2

Suntem la clasa a V-a, la lecţia Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Lc. 16, 19-31).
Vom alege trei profesori dintre dumneavoastră iar restul veţi fi „elevi”.
40’
Fiecare profesor are la dispoziţie 5 minute pentru a aborda pilda din perspectiva negativă,
a lipsei de empatie, iubire și comuniune în relaţia cu semenii, făcând mai apoi trecerea spre
Practică
latura pozitivă prin accentuarea virtuţilor și a relaţiei de cauzalitate dintre faptele noastre și
răsplata cuvenită, în conformitate cu valorile și atitudinile1 prevăzute în programa școlară.
Profesorul 1 va urmări dezvoltarea responsabilităţii în exercitarea drepturilor și a obligaţiilor care decurg
din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.)
Profesorul 2 va urmări conștientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală și a comunităţii.
Profesorul 3 va urmări asumarea toleranţei etnice, religioase și culturale.
Fiecărui profesor i se vor acorda 5 minute pentru analiza demersului său și eventuale sugestii.

2. „Biblia spune...”, „Biserica ne învaţă...” „preotul spune...”
Întâi de toate, să ridice mâna toţi cei care au folosit sau folosesc
aceste expresii („Biblia spune...”, „Biserica ne învaţă...” „preotul
spune...”) în cadrul orelor de Religie predate elevilor de gimnaziu.
10’
Veți descoperi pe parcursul secvenței de ce am întrebat acest lucru.
Teorie
Să ne întoarcem pentru moment la preadolescenţii noștri, cu toate
ale lor. Ei au o viaţă destul de plină, dacă socotim cele ale școlii, cu teme de casă, sau
cele extracurriculare, de multe ori la alegerea părinţilor, plus alte activități, majoritatea
în mediul on-line. Viaţa lor este plină de interese și, mai ales, de emoţii care nu prea au
legătură cu ceea ce înţeleg ei prin Religie. Nemaifiind sub permanenta supraveghere a părinţilor, poate că și
obiceiul rostirii scurtelor rugăciuni de dimineaţa și seara este ignorat. Și dacă ar fi supravegheați, deja sunt
la vârsta când acest obicei nu mai poate fi impus, asemenea spălatului pe dinţi... Pentru ei, Religia este
percepută ca fiind legată de mersul la Biserică, de reguli și practici externe.
Și acum revenim la ridicatul mâinii și la „Biblia spune...”, „Biserica ne învaţă...”
„preotul spune...” Tocmai în perioada preadolescenţei, când încearcă și elevii noștri să își
închege personalitatea (cu egocentrismul și antagonismul nevoii de apartenenţă la un grup),
venim în faţa lor la catedră și le prezentăm Religia pe un ton pe care ei îl percep ca autoritar:
„Biblia spune...”, „Biserica ne învaţă...” „preotul spune...”, fără să încercăm – de multe ori –
să descoperim mai întâi ceea ce înseamnă pentru ei, să pătrundem în modul lor de gândire,
pentru a-i face să își asume din proprie iniţiativă acceptarea Religiei
în viaţa lor.
Nu dorim să stigmatizăm, însă, aceste expresii: „Biblia spune...”,
„Biserica ne învaţă...” „preotul spune...” , deoarece ele își au locul
lor bine stabilit în argumentarea și fundamentarea autorităţii unor
anumite texte biblice sau patristice. Dar acestea le vom folosi doar
celor mai „copţi” întru ale credinţei. În acest ton, „Biblia ne arată” acum două
modele de cultivare a inteligenţei emoţionale.
Programa școlară – Religie Cultul Ortodox, clasele a V-a–a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5097/09.09.2009, Ministerul
Educaţiei, Cercetării și Tineretului, București, 2009, p. 4.
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Modele biblice de cultivare a inteligenţei emoţionale

10’
Teorie

1. În episodul relatat în II Regi 12, profetul Natan vine la David pentru a-l mustra în urma
păcătuirii sale cu Batșeba, soția lui Urie. Este foarte interesant de observat modul în care
profetul lucrează pentru ca David să realizeze gravitatea greșelii sale într-un mod obiectiv.

1. Atunci a trimis Domnul pe Natan proorocul la David și a venit acela la el și i-a zis: „Erau într-o cetate doi
oameni: unul bogat și altul sărac.
2. Cel bogat avea foarte multe vite mari și mărunte,
3. Iar cel sărac n-avea decât o singură oiţă, pe care el o cumpărase de mică și o hrănise și ea crescuse cu copiii
lui. Din pâinea lui mâncase și ea și se adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fiică.
4. Dar iată că a venit la bogat un călător, și gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să gătească
cină pentru călătorul care venise la el, ci a luat oiţa săracului și a gătit-o pe aceea pentru omul care venise la el”.
5. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om și a zis către Natan: „Precum este adevărat că Domnul este
viu, tot așa este de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte;
6. Pentru oaie el trebuie să întoarcă împătrit, pentru că a făcut una ca aceasta și pentru că n-a avut milă”.
7. Atunci Natan a zis către David: „Tu ești omul care a făcut aceasta. Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu
te-am uns rege pentru Israel și Eu te-am izbăvit din mâna lui Saul,
8. Ţi-am dat casa domnului tău și femeile domnului tău la sânul tău; ţi-am dat ţie casa lui Israel și a lui Iuda și,
dacă aceasta este puţin pentru tine, ţi-aș mai adăuga.
9. Pentru ce însă ai nesocotit tu cuvântul Domnului, făcând rău înaintea ochilor Lui? Pe Urie Heteul tu l-ai lovit
cu sabia, pe femeia lui ţi-ai luat-o de soţie, iar pe el l-ai ucis cu sabia Amoniţilor.
10. Deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în veac, pentru că tu M-ai nesocotit pe Mine și ai luat pe
femeia lui Urie Heteul, ca să-ţi fie nevastă.

2. În copilăria sa, profetul Samuel a slujit la Templu sub îndrumarea preotului Eli. La un moment dat, Dumnezeu
vrea să comunice robului său Samuel un mesaj pentru viitorul lui Israel, dar Samuel nu este capabil să-i audă
chemarea și să o înțeleagă. Aici intervine preotul Eli care îl ajută să intre în comunicare cu Dumnezeu.
1. Și pruncul Samuel slujea Domnului sub povaţa preotului Eli. În zilele acelea cuvântul Domnului era rar și
nici vedeniile nu erau dese.
2. Și iată în vremea aceea, când Eli stătea culcat la locul său și ochii lui începuseră a se închide și nu mai putea să vadă;
3. Când sfeșnicul Domnului nu se stinsese încă și Samuel era culcat în cortul Domnului, unde era chivotul lui
Dumnezeu,
4. A strigat Domnul către Samuel: „Samuele, Samuele!” Iar el a răspuns: „ Iată-mă! „
5. Și a alergat la Eli și a zis: „Iată-mă! La ce m-ai chemat?” Acela însă a răspuns: „Nu te-am chemat. Du-te și te
culcă!” Și s-a dus Samuel și s-a culcat.
6. Iar Domnul a strigat a doua oară pe Samuel: „Samuele, Samuele!” și acesta s-a sculat și a venit iar la Eli și a zis:
„Iată-mă! De ce m-ai chemat?” și acela i-a zis: „Nu te-am chemat, fiul meu! Du-te înapoi și te culcă!”
7. Samuel nu cunoștea atunci glasul Domnului și cuvântul Domnului nu i se descoperise încă.
8. Dar Domnul a strigat pe Samuel și a treia oară. Și s-a sculat acesta și a venit la Eli și a zis: „Iată-mă! La ce m-ai
chemat?” Atunci a înţeles Eli că Domnul cheamă pe copil.
9. Și a zis Eli către Samuel: „Du-te înapoi și te culcă și când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să zici: „Vorbește,
Doamne, că robul Tău ascultă!” Și s-a dus Samuel și s-a culcat la locul său.
10. Și a venit Domnul și a stat și a strigat ca întâia și ca a doua oară: „Samuele, Samuele!” Iar Samuel a zis: „Vorbește,
Doamne, că robul Tău ascultă!”
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Exercițiu pe grupe
1. Identificați, în textul biblic, un episod prin care este cultivată inteligența emoțională a
unui personaj și explicați, în aproximativ 100 cuvinte, logica episodului și dacă ea ar putea
Practică
fi preluată și valorificată în ora de Religie. (15’)
2. Completaţi rândurile tabelului de mai jos cu încă 3 activităţi pe care le puteţi iniţia la clasele de gimnaziu,
pentru a valorifica inteligența emoțională cu scopul de a dezvolta diferite competențe social-emoționale. (15’)

40’

Nr.
crt.

Activitatea propusă

Model

Petrecerea unei zile de sâmbătă cu elevii la o casă de copii (casă
de tip familial) și respectarea programului zilnic al acestora.

Competenţele
social-emoţionale vizate

1.

2.

Dezvoltarea empatiei,
a renunţării (la timp, confort,
„libertatea de weekend”),
conștientizarea valorii pe care o
au părinţii lor etc.

3.

Punctul pe i
Trăim din ce în ce mai raţional, mai matematic: totul este calculat, de la cheltuielile zilnice până
la traiectoria profesională a copiilor noştri. Latura noastră emoţională este lăsată de multe ori
într-o oarecare neglijenţă. A permite ca elevii noștri să fie educaţi doar pe baza citatelor
motivaţionale şi emoţionale (îndoielnice) de pe Facebook nu este o opţiune valabilă. În acest
context nu ferit de dificultăți și pericole pentru elevii de gimnaziu, Religia a rămas printre
puţinele discipline care pot să îşi aducă aportul la dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor noştri. Să
punem în valoare acest talant!
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Imaginea religioasă/icoana
– speciﬁc confesional, prioritate spirituală, potenţial conﬂictual
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Specificitatea reprezentărilor iconografice creștine primare
2. Cauzele disputelor iconoclaste
3. Polemica interconfesională privitoare la idol și icoană
4. Interdicția imaginii: ce este cu adevărat interzis?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaște și veți înțelege specificul confesional în ce privește
raportarea la imaginea religioasă (integrată cultului)
• Veţi dobândi competențe de predare irenică (din punct de vedere
interconfesional) a acestei teme

III. Cuvinte-cheie

imagine religioasă, icoană, criză a imaginii, conflict

Imaginea religioasă/icoana a suscitat multe controverse de lungul istoriei și, pentru unii,
ridică până astăzi semne de întrebare. Acest fapt nu este de dorit. Frumos ar fi fost ca oa5’
menii să înțeleagă adevărata lor semnificație. Dar dacă controversele și întrebările sunt
Primii pași inevitabile, atunci să vedem ce putem învăța din acestea. În primul rând, când te atacă
cineva, prima reacție este aceea de a te apăra. Pentru a realiza o defensivă puternică, este necesar să-ți fortifici
punctele vulnerabile și să le consolidezi pe cele care te avantajează. Când iconoclaștii (luptătorii împotriva
icoanelor) s-au ridicat împotriva iconodulilor și iconofililor (cei care venerau icoanele), aceștia din urmă au
început să dezvolte și să sistematizeze învățătura despre obiectele ce constituia ținta atacului: icoanele. Așa
că, dacă nu ar fi fost iconoclaștii, acum nu ar exista o învățătură sistematică despre icoane. Suplimentar, prin
revolta lor, iconoclaștii au pus capăt unor deviații și practici lipsite de discernământ pe care le făceau unii
iconofili. Neînțelegând faptul că icoana este doar un mijloc, nu un scop în sine, unii creștini au căzut într-o
semi idolatrie. Aceștia au ajuns să creadă că, fără o mică răzuitură din lemnul unei icoane, cinstitele daruri
din Sfântul Potir nu se vor preface în Trupul și Sângele Domnului. Alții, din prea multă evlavie, considerau
că este mai potrivit să ia ca naș de botez icoana Sfântului Gheorghe sau a altui sfânt. Alți creștini au pus la
mare încercare dibăcia croitorilor cerându-le veșminte pe care să fie zugrăvite chipuri de sfinți și de îngeri.
Era imperios necesar ca acestor deviații să li se pună capăt. Reacția iconoclaștilor împotriva acestor practici
era întemeiată și considerăm că lupta lor a avut și efecte pozitive.
Astăzi ne confruntăm în școli cu un neo iconoclasm. Unii consideră că, prin simpla lor prezență în
clase, simbolurile religioase lezează psihicul și echilibrul sufletesc al copilului (se pare, mai mult decât un film
horror sau decât costumele de Haloween). În fața unor asemenea atacuri, profesorii sunt constrânși să se apere.
Din acest motiv, expunerea unor noțiuni ce fac recurs la trecut, la contextul în care au apărut icoanele
și la disputele pe marginea lor sunt binevenite pentru a clarifica mai bine însemnătatea și funcția icoanelor și
a imaginii religioase destinate cultului, în general.

1. Speciﬁcitatea reprezentărilor iconograﬁce creștine primare

5’
Teorie

Așa-zisa artă creștină a primelor secole s-a dezvoltat destul de lent sub forma unor schițe, simboluri sau grafituri, adesea păgâne, dar încărcate cu o semnificație nouă. Spre exemplu
în Noul Testament:
► corabia, simbol al nemuririi pe care-l regăsim pe monumentele funerare grecești,
romane și egiptene, va deveni Biserica;
► tema erotică a iubirii dintre Amor și Psyche (dintre dragoste și suflet) va semnifica
setea lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos;
► Hermes, simbolul umanității va reprezenta Bunul Păstor etc.

La începutul creștinismului, aceste reprezentări erau doar câteva trăsături, sărăcăcioase în culori, fără
să aibă rolul cultual pe care îl au astăzi. Ele aveau un rol anamnetic, aducând aminte de Iisus sau de Fecioara
Maria. În acest sens, găsim astfel câteva reprezentări precum: peștele sau ikhthus („Iesous Christos Theou
Uios Soter” adică „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor”).
I (I, Iota): Ἰησοῦς / Iêsoûs (Iisus)
► Χ (KH, Khi): Χριστὸς / Khristòs (Hristos)
► Θ (TH, Thêta): Θεοῦ / Theoû (al lui Dumnezeu)
► Υ (U, Upsilon): Υἱὸς / Huiòs (fiu)
► Σ (S, Sigma): Σωτήρ / Sôtếr (mântuitor)
►

Odată cu convertirea lui Constantin a început să apară arta propriu-zis creștină, cu o puternică corespondență între imaginea imperială și cea a lui Hristos. În tribunale, imaginea împăratului era suficientă
pentru a asigura prezența împăratului însăși. Creștinismul a moștenit această eficacitate a imaginilor.
2

Temă de reflecție
Cum era reprezentat Iisus Hristos în icoane?
Frumos sau urât la chip?
Această întrebare a constituit locul unei controverse între Părinții Bisericii. Dacă Tertulian, Chiril
și Irineu Îl considerau pe Iisus urât, pentru Ioan Gură de Aur, Grigorie de Nyssa, Ambrozie, El era frumos.
Primii făceau referire la Isaia: „nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să ne uităm la El” (Is 53,12) sau Pavel:
„ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând”, în timp ce ceilalți, făcând referire la Ps 44(45): „Împodobit ești
cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor”, îl considerau pe Iisus frumos. Frumusețea la care se refereau și
unii, și ceilalți, era cea spirituală. Diferența era legată de faptul că aceasta poate să treacă dincolo de aspectul
exterior sau de compatibilitatea acesteia cu frumusețea exterioară.
Datorită mediului istoric favorabil, icoanele și cultul icoanelor a fost foarte răspândit în secolele VI
și VII: Icoanele însoțeau împărații în luptă, erau așezate în dormitoare, apăreau pe veselă, pe haine, în magazine, pe sigilii etc. și li se atribuiau puteri miraculoase.
Dezbatere
1. Considerați că era firesc ca icoanele și simbolurile creștine să apară pe veselă, pe haine
20’
sau pe sigilii? Argumentați.
2. Considerăm că prezența Sfintei Cruci pe steagul de luptă a împăratului Constantin cel
Practică Mare era justificată, la fel și a Sfântului Gheorghe pe steagul dreptcredinciosului voievod
Ștefan cel Mare. Dar cruciații erau îndreptățiți să poarte pe armură și stindarde semnul Sfintei Cruci?

2. Cauzele disputelor iconoclaste
Criza iconoclastă s-a declanșat în mod deschis în anul 726 pe fondul acestor practici,
când împăratul Leon al III-lea va distruge icoana lui Hristos (protectoarea Constantino5’
polului). Această criză s-a încheiat după mai bine de 100 de ani (843) odată cu pacea romană, când icoanei i s-a conferit un statut privilegiat în urma fundamentării sale dogmatice.
Teorie
Timp de mai bine de o jumătate de mileniu, icoana nu a suscitat dispute semnificative în
lumea creștină. Discuțiile privind statutul imaginii religioase/icoanei au fost reanimate ulterior de Reformă.
Pentru iconoclaști, cultul imaginilor este o abatere de la adevărata Tradiție a Bisericii, ei văzând în aceste
practici o reînviere a păgânismului în Biserică. Astfel se explică lupta lor împotriva idolatriei.
Temă de reflecție
Ce a declanșat și ce poate declanșa
o criză iconoclastă?
a. Abuzuri în cultul imaginilor
Cultul dezvoltat în jurul unei icoane făcătoare de minuni este adeseori criticat. Biserica este acuzată
că promovează sau cel puțin încuviințează practicile pioase care țin de anumite icoane care sunt creditate cu
mari daruri tămăduitoare. În acest sens, iconoclaștii chiar suspectau intervenții artificiale voite din partea
unor persoane pentru facilitarea unui cult special, cu precădere între credincioșii mai simpli.
b. Adorarea/venerarea icoanelor
Practica venerării icoanelor a constituit principala neînțelegere legată de cultul lor. Pentru mulți
iconoclaști, prosternările excesive ale credincioșilor, tămâierile, sărutarea, împodobirea cu lănțișoare, îmbrăcarea în metale prețioase, aprinderea lumânărilor erau practici ce aminteau de cultul idolilor. Aceste practici
pe alocuri abuzive au stat la baza convingerilor iconoclaste. Însă nici interzicerea absolută a imaginii nu este
3

plauzibilă. Ceea ce-i deosebește pe iconoclaști de iconoduli este faptul că, prin raportul lor la aspectul estetic
sau decorativ al imaginilor, aceștia nu acceptă niciun cult în ceea ce le privește1.

3. Polemica interconfesională privitoare la idol și icoană
Adeseori, confuzia dintre conceptele de imagine și idol crează polemici la nivel interconfesional de genul: cine adoră imaginile/icoanele este idolatru. În consecință, Biserica
Ortodoxă sau cea Catolică, adorând imaginile/icoanele, sunt amândouă idolatre.
5’
Clarificarea care se impune să fie adusă este legată de faptul că venerarea sau adorarea
Teorie
nu vizează imaginile, ci ceea ce ele reprezintă. Altfel spus, ceea ce este adorat în icoane
nu este imaginea în sine, ci Dumnezeu sau sfinții reprezentați. Imaginile nu sunt decât un mijloc, nu un
scop în sine. În acest sens, imaginile sunt utilizate și ca mijloc de educare a oamenilor. Dacă există derapaje
în aceste practici, ele nu justifică interzicerea imaginilor ci, mai degrabă, educația echilibrată în privința lor.
Faptul că imaginile (Biblia în imagini) se adresau celor fără pregătire sau cu pregătire precară, a constituit și constituie încă un teren problematic, fiind semnalat în lumea protestantă. Oamenii sunt tentați să
se atașeze de icoane (le mângâie, le sărută, etc.) atașându-se trupește de acestea. În acest fel, rațiunea lor de
a judeca idolii, este deturnată de afecțiunea pe care o poartă icoanelor. Astfel, idolii se refugiază în spiritul
acestora. Se trece de la condamnarea falșilor dumnezei la o critică a imaginației. Se pune, în acest context,
întrebarea: este necesar să interzicem imaginile (perspectivă protestantă) sau să educăm poporul cu privire
la ele (perspectivă ortodoxă și catolică)?
Putem spune că, dacă orice idol poate fi inclus în categoria imaginilor, nu orice imagine poate fi
inclusă în categoria idolilor. Idolul se referă întotdeauna la un tip de imagine calificată ca fiind rea: „el
se opune imaginii, așa cum minciuna se opune adevărului”2. Dacă această distincție ne ajută la evitarea
unei confuzii între model și reprezentare, se impune precizarea că, față de imagine care poate reprezenta un
obiect, o persoană, sau altceva, idolul implică și adorarea, venerarea sau serviciul adus acelei reprezentări la
fel ca și Divinitatea. În acest sens, idolul este o imagine „autoreferențială” și autosuficientă, deoarece nu are
alți referenți în realitate decât pe ea însăși”3 în care privirea este în totalitate acaparată de vizibil (ex. vițelul de
aur, statuia lui Moloh). Icoanele – imagini sfinte - (ex. Hristos, Fecioara Maria, sfinții) sunt imagini, deoarece
ele reprezintă ceva care există sau a existat, dincolo de ele ca obiect.

4. Interdicţia imaginii: ce este cu adevărat interzis?
Temă de reflecție
„Ce este cu adevărat interzis?
Fabricarea imaginilor ca activitate artizanală
sau venerarea imaginilor, adică o atitudine mentală?”4
Această întrebare chestionează sensul termenului idol: obiect creat sau nu de om, sau structură mentală sau de acțiune a omului? Există diferențe între tradițiile ortodoxă și catolică în ceea ce privește imaginile. Amintim aici vitraliile utilizate mai cu seamă în Biserica
10’
romano-catolică, în care multe dintre picturile murale au dispărut, dar unde se evidențiază
Teorie
statuile (care lipsesc în tradiția ortodoxă). Nu vom insista asupra acestor diferențe, ci asupra
pozițiilor critice față de imagini în aceste tradiții. Pentru aceasta vom avea în vedere textele biblice. În analiza disputei imaginilor vom propune două axe: prima axă este cea a revelației, care se referă la persoana lui Dumnezeu,
iar a doua axă este cea a celebrării, adică a felului în care Dumnezeu este primit în acțiunile și celebrările umane.
Urmăm aici textul lui Ralph Dekoninck, „Des idoles de bois aux idoles de l’esprit. Les métamorphoses de l’idolâtrie dans l’imaginaire moderne,” în Revue Théologique de Louvain 35 (2004).
2
Ibidem, 205.
3
Ibidem, 206.
4
Jérôme Cottin, Le regard et la parole (Genève: Labor et Fides, 1994), 92.
1
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Axa revelației
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei (v2) Să nu ai
alţi dumnezei afară de Mine (v3) Să nu-ţi faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte
sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! (v4) Să nu te închini lor,
nici să le slujești… (v5)” (Iș 20)
a. Interdicția biblică a fost utilizată ca argument în disputa imaginilor de către iconoclaști. Într-adevăr,
la o primă lectură, această interdicție pare foarte clară: cultul oricărui lucru făcut de mâna omului este interzis. Oare discuțiile mai au rost în fața acestei interdicții? Mai mult, musulmanii și evreii par să întărească
această interdicție prin raportul lor radical față de imagini. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Înșiși iconoclaștii (în contextul referirii la Ieșire sau Deuteronom) nu interzic imaginile, ci numai imaginile oamenilor
(sfinților, ale lui Hristos). Exista și o excepție pe care au exploatat-o iconodulii. Este vorba de imaginile împăraților iconoclaști care au un comportament paradoxal: pe de o parte, resping imaginile lui Hristos și ale
sfinților precum și venerarea lor, iar, pe de altă parte, nu suprimă propriile lor portrete, ci dimpotrivă, cer un
cult tradițional pentru imaginile lor. În acest context, imaginea crucii de pe monede se vede înlocuită cu imaginea împăraților iconoclaști. În concluzie, interdicția biblică privitoare la imagini nu este suficientă pentru
a explica teologia iconoclastă, deoarece ar fi fost mult mai radicală și fără excepții5.
b. Alte acuzații iconoclaste reduc imaginile la idoli. În fața acestei confuzii, iconodulii aduc argumente
de tip antropologic și teologic6. Argumentul antropologic descalifică perspectiva iconoclastă prin însăși
logica ei, spun iconodulii, căci în această idee omul care este creat după chipul lui Dumnezeu, precum și
Hristos care este chip al Dumnezeului celui nevăzut, pot fi catalogați de idoli. Argumentul teologic face apel
la imaginea creației, care în logica iconoclastă ar trebui abolită, ceea ce ar duce la dispariția lumii și a religiei
creștine (dat fiind faptul că imaginea constituie o cale de cunoaștere a lui Iisus Hristos și a lumii). A refuza
imaginile ar însemna să refuzăm Întruparea. Imaginile nu pot fi interzise fără ca lumea să dispară: „este ca și
cum pentru a învinge minciuna am interzice cuvântul”7.
c. Analiza textelor biblice privitoare la interdicția imaginii (Iș 20) permite interpretări diferite, conform tabelului de mai jos8:
Text biblic
Iș 20,2
Iș 20,3
Iș 20,4-5

Tradiție ebraică
prima poruncă
a doua poruncă
a doua poruncă

Catolici/luterani
(preambul)
prima poruncă
prima poruncă

reformați
prima poruncă
prima poruncă
a doua poruncă

Urmărind acest tabel, observăm raportări diferite la textul biblic, în funcție de tradițiile în care ne
înscriem: ortodoxă, catolică, luterană, calvinistă. Din punct de vedere exegetic, este dificil de tranșat care
este prima poruncă și care este cea subordonată acesteia. Pentru unii, interzisul imaginii este porunca
principală, iar porunca privind interzisul falșilor dumnezei îi este subordonată; pentru alții, interzisul privind falșii dumnezei este porunca principală, iar porunca privind interzisul imaginii îi este subordonată. De
aici și interpretări diferite pornind de la textele biblice.
De reținut:
► este important să vedem că cele două porunci sunt legate între ele și se luminează reciproc;
► în cadrul istoriei lui Israel, aceste dispute au vizat fie interzisul falșilor dumnezei (idolul mintal), fie interzisul imaginilor (idolii plastici);
► pentru a înțelege acest interzis este important să-l așezăm în cadrul revelației Dumnezeului unic în istoria poporului lui Israel; vom descoperi că nu avem de a face cu o opoziție față de alți dumnezei, sau cu o
Christoph Schonborn, L’icône du Christ: Fondements théologiques (Paris:Cerf, 1986), 156-8. Cartea se găsește tradusă în limba
română sub titlul: Icoana lui Isus. O introducere teologică (București: Humanitas, 2011).
6
Cf. Ralph Dekoninck, Des idoles, 207.
7
Marie-José Mondzain, Le commerce des regards (Paris: Seuil, 2003), 29.
8
Tabelul se găsește în Jérôme Cottin, Le regard, 94.
5
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interdicție a reprezentărilor vizuale, ci cu afirmarea „libertății Dumnezeului lui Israel, a unicității sale și
alterității absolute care depășesc orice reprezentare umană, fie mentală fie plastică.”9;
► din punct de vedere teologic, această primă parte a celor zece porunci afirmă divinitatea lui Yahwe în fața
tentativelor omului de a-l circumscrie, de a și-l apropria.
Temă de reflecție
Obiectul poruncii acestei prime părți a Decalogului
nu este deci imaginea, ci Dumnezeu.
Axa cultuală
Studiul textelor biblice ne-a permis să vedem ce înțeleg acestea prin „interzisul imaginii”. Este timpul
să vedem care este referința la obiectele ce fac subiectul interzisului. Vom aborda această chestiune din perspectiva obiectelor de cult (materia) și a falselor idei despre Dumnezeu (spiritul).
a. Idolul ca obiect de cult. Interzisul imaginii este interpretat ca refuz al cultului oricărui obiect fabricat de
mâna omului. Dar obiectele de cult de care vorbește Sfânta Scriptură nu sunt în același raport cu cele de care
vorbim astăzi. În textul scripturistic găsim obiecte precum: „pietre sacre (mașebot), reprezentări simbolice
(vițelul de aur din Betel), obiecte cultuale (efod sau arca alianței), semnele magice (șarpele de aramă), idolii
domestici (terafim) sau reprezentările divinităților străine (idolii).”10 Aceste obiecte, deși aveau legătura cu
divinitatea ca punct comun, nu erau percepute ca imagini ci, mai degrabă, ca reprezentări simbolice căci ele
nu desemnau pe Dumnezeu, ci prezența Lui11.
b. Idolul ca idee. Interdicția imaginii vizează aici gândirea umană, spiritul. Trecem aici de la reprezentarea
materială (plastică) a idolului, la reprezentarea lui spirituală (mentală). Idolul nu se găsește în obiect, ci în
idee, ține de mintal și nu de metal.12 Altfel spus, interzicerea imaginii înseamnă în acest context că nu putem
să-l închidem pe Dumnezeu într-un concept sau sistem conceptual.
Descoperim, în structura acestor texte, că adevărata opoziție nu este între materie și spirit, nici între
Dumnezeu și imagine, ci între Dumnezeu și om. Revelându-se, Dumnezeu adresează o chemare omului („Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei” Iș 20,2), iar omul are
vocația de a răspunde acestei chemări. Ori omul, la fel ca și poporul lui Israel, are tendința de a se îndepărta
de Dumnezeu, adică de a răspunde de manieră idolatră vocației lui13.
Individual, pe grupe, frontal
A.1. Citiți textele de mai jos și notați-vă ideile în legătură cu acestea (10‘):
1 - „Un termen revine azi de manieră recurentă în dezbaterea publică: vizibilitatea. Nu
20’
există reuniune în întreprinderi, private sau publice, la universitate sau în organismele
Practică sociale care să nu se preocupe de a face vizibilă acțiunea întreprinsă, sau care nu se arată
conștientă de necesitatea de a se face vizibil, pentru a capta atenția. Nu există partid politic sau o persoană cu
responsabilitate care să nu se îngrijoreze continuu. Practicile sociale în totalitate cunosc azi regulile, sau mai
degrabă exigența adesea paradoxală a medierii permanente.”14
Ibidem, 98.
Ibidem, 103.
11
Să nu credem că religiile păgâne reduceau divinitatea la un obiect. Ele erau conștiente de transcendența acesteia, însă divinitatea
păgână – în comparație cu Dumnezeul lui Israel – putea să se reveleze prin elemente materiale.
12
Ibidem, 104.
13
Ibidem, 99.
14
Textul vorbește de necesitatea de a se face vizibil. Am trecut, spune mai departe autorul, dintr-o societate a cuvântului la o societate a vizibilului, cu o retragere a invizibilului. „Eu văd, eu sunt văzut, deci eu sunt.” pare să fie lozinca societăților noastre. Dar
vizibilitatea este profund ambivalentă: dorită și denigrată în același timp. Nicole Aubert și Claudine Haroche, „Être invisible pour
exister: l’injonction à la visibilité,” în Les tyrannies de la visibilité (Toulouse:Eres, 2011), 7. Text vorbește de necesitatea de a se face
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2 - „Sunt un om invizibil. Nu sunt o nălucă dintre acelea care îl bântuiau pe Edgar Allan Poe, nici
vreo ectoplasmă desprinsă din filmele de la Hollywood. Sunt un om în carne și oase, făcut din țesuturi și
lichide fiziologice, ba chiar s-ar putea spune că am și creier. Trebuie să înțelegeți că sunt invizibil doar fiindcă
oamenii refuză să mă vadă. Precum acele capete fără trup de la circ, parcă sunt înconjurat de oglinzi care
deformează. Când se apropie de mine, oamenii văd doar ce e în jurul meu, se văd pe ei înșiși sau cine știe ce
plăsmuiri ale minții lor, cu alte cuvinte, văd orice, mai puțin pe mine. Faptul că sunt invizibil nu are drept
cauză nici vreun accident biochimic al epidermei mele. Invizibilitatea mea e dată de o predispoziție ciudată
a ochilor celor cu care vin în contact. Ține de felul în care sunt construiți ochii lor interiori, aceia cu care privesc realitatea prin ochii lor fizici. Nu mă plâng, nici nu protestez. Câteodată e un avantaj să nu fii văzut, deși,
de cele mai multe ori, invizibilitatea îți pune nervii la încercare. Atunci cei cu vederea slabă se lovesc mereu
de tine. Adesea, te îndoiești că exiști. Te întrebi dacă nu cumva ești doar o fantomă care există în mintea altor
oameni, de pildă, o ființă dintr-un coșmar, pe care cel care visează încearcă din răsputeri să o distrugă. Când
te simți astfel, resentimentele care te încearcă te fac să te lovești și tu de oameni. Și, vă mărturisesc, ai aceste
resentimente mai tot timpul. Te macină nevoia de a-ți dovedi ție că exiști în lumea reală, că faci parte din tot
acest zgomot, din tot acest chin, și atunci lovești cu pumnii, blestemi și înjuri, ca să-i faci să îți recunoască
existența. Din păcate, rareori reușești.”15
A.2. Dezbateți pe grupe textele citite plecând de la următoarele întrebări:
• Corpul se oferă ca vizibilitate poate părea o afirmație banală care confirmă importanța pe care o
are imaginea la nivel de reprezentări individuale și sociale. Dar care sunt consecințele unei astfel de
constatări?
• Privindu-l pe celălalt, cum îl vedem? Oare îl vedem?
B.1. Lecturați individual textul:
„Vițelul de aur„ (Iș 34)
Zis-a Domnul către Moise: „Ciopleşte două table de piatră, ca cele dintâi, şi suie-te la Mine în munte şi voi scrie pe
aceste table cuvintele care au fost scrise pe tablele cele dintâi, pe care le-ai sfărâmat.
Să fii gata dis-de-dimineaţă şi dimineaţă să te sui în Muntele Sinai şi să stai înaintea Mea acolo pe vârful muntelui.
Dar nimeni să nu se suie cu tine, nici să se arate în tot muntele: nici oi, nici vite mari să nu pască împrejurul acestui munte”.
Deci a cioplit Moise două table de piatră, asemenea cu cele dintâi, şi, sculându-se dis-de-dimineaţă, a luat Moise în
mâini cele două table de piatră şi s-a suit în Muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul.
Atunci S-a pogorât Domnul în nor, a stat acolo şi a rostit numele lui Iahve.
Şi Domnul, trecând pe dinaintea lui, a zis: „Iahve, Iahve, Dumnezeu, iubitor da oameni, milostiv, îndelung-răbdător,
plin de îndurare şi de dreptate,
Care păzeşte adevărul şi arată milă la mii de neamuri; Care iartă vina şi răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuieşte; Care pentru păcatele părinţilor pedepseşte pe copii şi pe copiii copiilor până la al treilea şi
al patrulea neam!”
Atunci a căzut Moise îndată la pământ şi s-a închinat lui Dumnezeu,
Zicând: „De am aflat bunăvoinţă în ochii Tăi, Stăpâne, să meargă Stăpânul în mijlocul nostru, căci poporul acesta e
îndărătnic; dar, iartă nelegiuirile noastre şi păcatele şi ne fă moştenirea Ta!”
Domnul însă a zis către Moise: „Iată, Eu închei legământ înaintea a tot poporul tău: Voi face lucruri slăvite, cum
n-au fost în tot pământul şi la toate popoarele; şi tot poporul în mijlocul căruia te vei afla tu, va vedea lucrurile
Domnului, căci înfricoşător va fi ceea ce voi face pentru tine.

vizibil. Am trecut, spune mai departe autorul, dintr-o societate a cuvântului la o societate a vizibilului, cu o retragere a invizibilului.
„Eu văd, eu sunt văzut, deci eu sunt.” pare să fie lozinca societăților noastre. Dar vizibilitatea este profund ambivalentă: dorită și
denigrată în același timp.
15
Ralph Ellison a fost un intelectual și scriitor american, care a publicat în 1952 romanul cu titlul Omul invizibil. Romanul prezintă
un tânăr afro-american din sudul Statelor Unite ala Americii al anilor 1940. Pe parcursul studiilor sale universitare tânărul conștientizează progresiv invizibilitatea sa socială în societatea americană. Acest text este o reflecție asupra privirii. Exigența vizibilității
este o cerere de recunoaștere. Ralph Ellison, Omul invizibil (București: Allfa, 2012), 11.
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Păstrează ceea ce îţi poruncesc Eu acum: Iată Eu voi izgoni de la faţa ta pe Amorei, pe Canaanei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei.
Fereşte-te să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia, în care ai să intri, ca să nu fie ei o cursă între voi.
Jertfelnicele lor să le stricaţi, stâlpii lor să-i sfărâmaţi; să tăiaţi dumbrăvile lor cele sfinţite şi dumnezeii lor cei ciopliţi să-i ardeţi în foc,
Căci tu nu trebuie să te închini la alt dumnezeu, fără numai Domnului Dumnezeu, pentru că numele Lui este „Zelosul”; Dumnezeu este zelos.
Nu cumva să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia, pentru că ei, urmând după dumnezeii lor şi aducând jertfe
dumnezeilor lor, te vor pofti şi pe tine să guşti din jertfa lor.
Şi vei lua fetele lor soţii pentru fiii tăi şi fetele tale le vei mărita după feciorii lor; şi vor merge fetele tale după
dumnezeii lor şi fiii tăi vor merge după dumnezeii lor.
Să nu-ţi faci dumnezei turnaţi.
Sărbătoarea azimelor să o păzeşti: şapte zile, cum ţi-am poruncit Eu, să mănânci azime, la vremea rânduită în luna
Aviv, căci în luna Aviv ai ieşit tu din Egipt.
Tot întâiul născut de parte bărbătească este al Meu; asemenea şi tot întâiul născut al vacii şi tot întâiul născut al oii.
Iar întâiul născut al asinei să-l răscumperi cu un miel, iar de nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Toţi întâii
născuţi din fiii tăi să-i răscumperi şi nimeni să nu se înfăţişeze înaintea Mea cu mâna goală.
Şase zile lucrează, iar în ziua a şaptea să te odihneşti; chiar în vremea semănatului şi a secerişului să te odihneşti.
Să ţii şi sărbătoarea săptămânilor, sărbătoarea pârgei, la secerişul grâului, şi sărbătoarea strângerii roadelor, la
sfârşitul toamnei.
De trei ori pe an să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel toţi cei de parte bărbătească ai tăi,
Căci când voi goni popoarele de la faţa ta şi voi lărgi hotarele tale, nimeni nu va pofti ogorul tău, de te vei sui să te
înfăţişezi înaintea Domnului Dumnezeului tău de trei ori pe an.
Să nu torni sângele jertfei Mele pe pâine dospită şi jertfa de la sărbătoarea Paştilor să nu rămână până a doua zi.
Cele dintâi roade ale ţarinii tale să le aduci în casa Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale”.
Şi a mai zis Domnul către Moise: „Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe cuvintele acestea închei Eu legământ cu tine şi
cu Israel!”
Moise a stat acolo la Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. Şi a
scris Moise pe table cuvintele legământului: cele zece porunci.
Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa strălucea,
pentru că grăise Dumnezeu cu el.
Deci Aaron şi toţi fiii lui Israel, văzând pe Moise că are faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie de el.
Atunci i-a chemat Moise şi au venit la el Aaron şi toate căpeteniile obştei şi Moise a grăit cu ei.
După aceasta s-au apropiat de el toţi fiii lui Israel şi el le-a poruncit tot ce-i grăise Domnul în Muntele Sinai.
Iar după ce a încetat de a grăi cu ei, Moise şi-a acoperit faţa cu un văl.
Când însă intra el înaintea Domnului, ca să vorbească cu El, atunci îşi ridica vălul până când ieşea; iar la ieşire
spunea fiilor lui Israel cele ce i se porunciseră de către Domnul.
Şi vedeau fiii lui Israel că fata lui Moise strălucea şi Moise îşi punea iar vălul peste faţa sa, până când intra din nou
să vorbească cu Domnul.

B.2. Discutați în grup despre textele citite având în vedere următoarele idei:
• opoziții interesante: tăblițele legii sunt destinate citirii, vițelul de aur vederii; tăblițele au fost scrise
de Dumnezeu, vițelul de aur a fost turnat de către oameni; vițelul de aur ține poporul închis în trecut
(el fiind făcut cu aurul adus di Egipt), cuvântul este promisiune de viitor.
• putem remarca în text opoziția figurativă dintre „sus” și „jos”. „Jos” avem de a face cu o lipsă pe care
vrem să o umplem. Astfel se construiește un obiect (vițelul de aur) care este o reprezentare ce umple
această lipsă. „Sus” avem de a face cu un cuvânt care circulă între Dumnezeu și Moise, a cărui urmă
o găsim în tablele legii. Scrierea nu este obiect al juisării ca și în cazul vițelului de aur. Ea induce în
destinatar absența, dorința de a-l întâlni pe celălalt.
• urmăriți distrugerea vițelului de aur și cea a tăblițelor legii.
ce înțelegeți prin faptul că Moise îi face pe cei care au fabricat idolul să bea aurul din care a fost făcut?
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C. După lecturarea textelor și discutarea lor în cadrul grupului, meditați asupra ideilor/întrebărilor de
mai jos și alegeți una la care să raspundeți în fața colegilor.
În experiența personală ați experimentat faptul că un prieten sau un cunoscut a trecut pe lângă
dumneavoastră fără să vă salute, remarce sau recunoască. Cum ați reacționat?
„Esenţialul este invizibil pentru ochi” (Antoine de Saint-Exupery). Ce părere aveți despre această
afirmație?

Punctul pe i
Aceste câteva repere privind imaginea religioasă integrată cultului și icoana sunt menite să
ofere profesorului de Religie elementele-suport pentru a cultiva, în colectivele de elevi la care
predă, respectul pentru diferență, recunoașterea celuilalt și preocuparea autentică pentru înțelegerea modului său de a gândi, a trăi spiritual, a fi. Aplicațiile practice sunt, în acest context, o
invitație la meditație și la conștientizarea rolului pe care imaginea îl joacă nu doar în mediul
cultic, ci în ansamblul existenței noastre. Imaginea religioasă poate funcționa aici, dacă este valorificată,
ca o sursă modelatoare cu impact pozitiv în formarea echilibrată a generațiilor viitoare.
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P2 T1
U1 S3

Profesorul de Religie în postura de manager/ mediator
al conﬂictului ideatic-religios
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Tripla postură a profesorului de Religie în relație cu situațiile conflictuale de
la ora de Religie
2. Repere utile profesorului de Religie în postura de mediator/manager al
conflictului
3. Principii de prevenire a eventualelor situații conflictuale la clasă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți putea asuma mai ușor, după caz, postura de manager sau mediator
al conflictului ideatic-religios;
• Veți putea interveni cu mai mult succes în conflictele interpersonale și
intrapersonale ale elevilor dumneavoastră;
• Veți cunoaște o modalitate eficientă de prevenire a situațiilor conflictuale
la clasă, prin motivarea cu succes a elevilor.

III. Cuvinte-cheie

Conflict ideatic-religios, manager, mediator, motivarea elevilor

Într-o lume ideală, nu am fi niciodată preocupați de conflict sau de posibilitatea apariției lui în varii momente din activitatea noastră. Realitatea, însă, așa cum o cunoaștem,
5’
include și astfel de experiențe care, deși implică o doză de tensiune, nu trebuie privite
Primii pași în mod automat ca negative. Ele pot avea o contribuție importantă la consolidarea unor
relații, la clarificarea unor nelămuriri personale, la creșterea în înțelegerea unui anumit subiect sau a unei
idei. Este chiar dificil de anticipat toată gama de efecte pozitive pe care o situație conflictuală le poate avea.
Însă beneficiile de pe urma unei asemenea situații depind într-o mare măsură de maniera în care ea este manageriată sau moderată, după caz, de persoana cea mai potrivită pentru această responsabilitate, în fiecare
situație. În cazul orei de Religie, profesorul asumă în mod firesc acest rol, în parte ingrat, în parte fericit, de
a fi cel care orientează o situație conflictuală înspre valorificarea sa maximală de către toți cei implicați. Distincția de responsabilitate între „manager” și „mediator” decurge din faptul că profesorul poate fi pus fie în
situația de a asista la un conflict în cadrul colectivului de elevi, de a fi implicat în managerierea unui conflict
intrapersonal al unuia dintre elevi, sau în situația de a fi el însuși una din părțile implicate în conflict.
Pe acest fond de problematizare, secvența de față propune o serie de repere utile profesorului de
Religie în îndeplinirea cu succes a responsabilităților care decurg din tripla sa postură în relație cu situațiile
conflictuale de la ora de Religie:
• de mediator al conflictului interpersonal elev – elev;
• de mediator al conflictului intrapersonal – conflictul interior al elevilor;
• de manager al unei situații conflictuale în care este implicat.

1. Tripla postură a profesorului de Religie în relaţie cu situaţiile
conﬂictuale de la ora de Religie
Cu toții întâlnim conflicte în viața noastră. Ele pot avea intensități diferite, de la mici conflicte până la conflicte care par a nu avea niciun fel de soluție, la fel cum pot avea diferite
cauze și mize (putere, influență, resurse, valori etc.). Conflictul este omniprezent, dar,
45’
când este valorizat, poate avea rezultate constructive, nu distructive.
Teorie
În viața elevului de gimnaziu, conflictele pot avea intensități foarte mari, pentru că adolescența adaugă adesea o măsură în plus oricărei neînțelegeri. Conflictele cu cauze religioase pot apărea
datorită adeziunii fiecăruia la o religie sau confesiune – uneori moștenită din familie, alteori aleasă prin
libertatea proprie – care e diferită de a colegului/colegilor. În măsura în care este neînțeleasă, ea poate fi
ironizată, producând conflicte și răni adânci. Medierea conflictului devine o necesitate și cunoașterea tehnicilor, mijloacelor și strategiilor ei poate fi de un real folos pentru profesorii de Religie implicați în aducerea
împăcării și bunei conviețuiri în școală prin însuși statutul disciplinei lor. Astfel, profesorul de Religie joacă
un rol esențial de mediator în acest context.
Dar rolul său în relație cu situațiile conflictuale la ora de Religie nu se limitează la cel „simplu” de
mediator în cadrul unui conflict elev – elev. Datorită naturii disciplinei, profesorul de Religie este de multe
ori pus în situația de a se implica în soluționarea conflictelor intrapersonale ale elevilor săi, ei fiind aceia care
îi solicită sprijinul deoarece așteptările lor implică o mai mare deschidere spre discutarea problemelor personale, o anumită înțelepciune ancorată în viața spirituală, ambele calități esențiale pe care elevii au tendința
de a le credita în mod special.
Temă de reflecție
Cum pot contribui concret la soluționarea conflictelor
intrapersonale ale elevilor mei?
În plus, caracterul sensibil al unor teme prevăzute în programa școlară de la Religie, fie datorită unor
întrebări pe care acestea le pot suscita, fie diversității de înțelegere în funcție de confesiune – în cazul unui
colectiv multiconfesional – îl pune pe profesorul însuși uneori în postura de a fi parte a conflictului. Elevii se
poziționează uneori în contradicție față de afirmațiile profesorului, făcând front comun împotriva ideilor pe
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care acesta încearcă să le transmită. În astfel de situații, profesorul va avea nevoie de calități și tehnici nu doar
de mediator, ci și de manager, detașându-se de conflictul efectiv și gestionând cu calm și eficiență, în mod
insesizabil de către elevi, desfășurarea situației. În cele ce urmează, vom aborda fiecare din cele trei posturi.

mediator în
conflictul
elev - elev

mediator al
conflictului
intrapersonal

Profesorul de
Religie

manager al
unei situații
în care este
implicat

a) Profesorul ca mediator al conflictului interpersonal elev – elev
Întrucât conflictul apare ca o consecință a lipsei de comunicare, cei aflați în conflict luptând mai curând cu persoane imaginare decât reale, pe care le consideră sursa tuturor relelor, în timp ce pe ei înșiși se
consideră victime, sarcinile principale ale profesorului în cazul asumării rolului de mediator în conflictul de
tip elev - elev sunt:
Responsabilitățile profesorului ca mediator
identificarea așteptărilor fiecărei părți;
încercarea de a le aduce la un punct convergent;
descoperirea temerilor părților pentru a le putea dezamorsa prin facilitarea dialogului;
înțelegerea cauzelor reale ale conflictului;
câștigarea încrederii părților implicate în conflict.
Acestor sarcini general valabile li se adaugă, din perspectiva disciplinei Religie, câteva aspecte suplimentare. Grija pentru ca ambele părți implicate în conflict să beneficieze de pe urma lui sau, cel puțin, să nu
sufere în vreun fel, este esențială din această privință. Felul în care profesorul va media situația în acest sens
va avea o influență considerabilă asupra modului în care elevii vor recepta nu doar ora de Religie, ci învățătura de credință pe care profesorul o promovează. Astfel, o situație conflictuală cu care se confruntă profesorul
poate fi transformată, dintr-o dificultate, într-o oportunitate educativ-formativă și de consolidare a elevilor
implicați în viața religioasă. În acest sens, vor ajuta foarte mult argumentele sau modelele preluate din surse
specifice: Sfânta Scriptură, Pateric, alte lecturi de natură spirituală.
Un instrument eficient poate fi și invitarea elevilor implicați în conflict de a asuma succesiv rolul
mediatorului. Schimbarea de perspectivă pe care o presupune asumarea unui astfel de rol poate contribui
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considerabil la evitarea urmărilor nefaste ale tensiunii specifice conflictului. Elevul astfel „provocat”, dacă va
intra în joc, va învăța pe termen lung să analizeze o situație de viață din mai multe perspective, eliberându-se
de percepția unilaterală. Acest tip de raportare la diferitele situații întâmpinate se poate dovedi de un real
folos pe parcursul vieții.
Indicații pentru aplicarea modelului: Puteți invita elevii implicați într-un conflict să asume
succesiv rolul de mediator, subliniind importanța unei atitudini imparțiale față de conflict, a
detașării față de acesta. Ceilalți elevi vor putea participa în calitate de „jurați”, „avocați” etc.
Acest model poate fi aplicat și într-o situație de conflict imaginată de dumneavoastră, fără o
Model
bază reală la clasă. Exercițiul de acest tip va preîntâmpina, ulterior, potențiale situații conflictuale, datorită
obișnuinței elevilor de a se raporta critic dar cu seninătate și detașare la o problematică supusă discuției.

Model

Indicații pentru aplicarea modelului: În cazul unui conflict între doi elevi, invitați-i să facă
schimb de roluri și să realizeze reconstituirea conflictului. Această nouă perspectivă îi va determina să analizeze situația cu mai multă obiectivitate. Aceeași posibilitate de utilizare a modelului într-o situație imaginată, ca exercițiu cu rol preventiv, este valabilă.

b) Profesorul ca mediator al conflictului intrapersonal (interior) al elevilor
Această postură este specifică orei de Religie, datorită faptului că tinerii manifestă o deschidere deosebită față de profesorul de Religie, în ce privește propriile trăiri, frământări, preocupări. Nu rareori se
întâmplă, din acest motiv, ca profesorul de Religie să aibă un rol determinat inclusiv în alegerea orientării
profesionale, fiind persoana cu care se poate discuta cel mai ușor și care este dispusă să contribuie la identificarea valorilor, priorităților, dezideratelor personale.
Pe acest teren, profesorul acționează cu multă delicatețe, implicându-se doar atât cât îi permite elevul.
În acest sens, este important să subliniem faptul că orice depășire a limitelor impuse de adolescent în privința
unei probleme personale poate nu doar să îndrepte conflictul intrapersonal înspre o zonă de tensiune maximă, dar poate să afecteze negativ relaționarea permanentă a elevului în cauză cu profesorul de Religie și chiar
cu experiența religioasă în general. Orice senzație de intervenție invazivă va fi automat respinsă, datorită
unui mecanism specific vârstei elevilor de gimnaziu, de altfel, firesc.
Intervenția de acest tip a profesorului de Religie aparține sferei consilierii, care se ancorează (1) în
învățătura de credință și în viața Bisericii, dar și (2) în realitățile vieții cu care se confruntă elevul în cauză.
Profesorului îi revine responsabilitatea de a găsi echilibrul între cele două sfere, astfel încât să ofere elevului
o consiliere credibilă și eficientă, fără ca aceasta să pretindă că înlocuiește paternitatea spirituală, implicarea
părinților sau a celorlalți profesori în îndrumarea elevului în cauză.
Un alt aspect important în medierea conflictului intrapersonal este discreția intervenției profesorului. Contribuția sa este esențial să fie delicată și de așa natură încât să îl orienteze insesizabil pe elev înspre
identificarea soluției pe cont propriu. Scopul este ca elevii înșiși să găsească ieșirea din situația conflictuală și
să fie conștienți de acest lucru, ceea ce le va consolida stima de sine și echilibrul interior pe termen lung.
c) Profesorul ca manager al unei situații conflictuale în care este implicat
Atunci când profesorul de Religie devine parte a unui conflict apărut în timpul orei, responsabilității
sale de mediator, prezentate anterior, i se adaugă cea de manager. Ce presupune această responsabilitate suplimentară? Faptul că este necesar ca profesorul să se detașeze emoțional de situația conflictuală și de propria
sa poziție în cadrul acesteia pentru a gestiona cu obiectivitate și eficiență, ca din exterior, situația creată. În
vederea îndeplinirii cu succes a acestei funcții de manageriere, este importantă capacitatea de distanțare față
de propria părere sau chiar față de învățătura de credință predată, pentru a putea înțelege perspectiva elevilor. Numai așa se poate ajunge la identificarea soluțiilor de ieșire din situație într-o manieră irenică, ceea
ce va avea ca efect secundar dar extrem de important consolidarea reputației profesorului în fața elevilor.
Obiectivitatea și echilibrul său vor conta mult în ochii acestora și vor putea genera chiar asumarea treptată a
învățăturii sau temei predate chiar dacă aceasta a întâmpinat o rezistență inițială din partea elevilor.
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Situații conflictuale ipotetice
Vă invităm să reflectați, în cazul fiecăreia dintre ele, la modalitățile optime de intervenție în calitatea
dumneavoastră de profesor de Religie:
Varianta 1: profesorul ca mediator în conflictul elev – elev
• Adresarea în permanență de reproșuri elevilor neoprotestanți că nu se duc la majorate, nu ies în
oraș, nu merg la colindat cu clasa, nu participă la balul de absolvire. Elevii neoprotestanți încearcă uneori să
își apere și argumenteze poziția, să se apere sau, mai mult decât atât, să încerce să îi convingă măcar pe unii
că e mai bine să fii ca ei.
• Un elev se plânge profesorului de Religie de răutatea colegului de bancă care nu îl lasă să copieze.
Unul face apel la bunătate, iar celălalt la dreptate.
• Unii elevi atentează permanent la bunurile colegilor (pixuri, creioane, radiere, mâncare, apă). Ceilalți vor să fie buni și milostivi dar, oricât de răbdători ar fi, au momente în care se supără și în special când
se bea din sticla lor de apă. Profesorul este rugat să vină cu soluții.
Varianta 2: profesorul ca mediator al conflictului intrapersonal
• Părinții îi interzic unui elev să meargă la un majorat pentru că a luat o notă slabă. După ce își mai
calmează furia, el încearcă să găsească soluții pentru a nu-i supăra pe părinți, dar și să meargă la petrecere.
Elevul vă cere sfatul.
• Elevii sunt de multe ori nehotărâți cu privire la ce carieră să aleagă. Deși părinții sugerează unele
facultăți iar dirigintele altele, adeseori niciuna nu corespunde dorințelor lor. Elevul vă întreabă cum să ia o
decizie bună.
• Părinții unui elev sunt în divorț și acesta nu știe cum va trece peste situația dificilă a familiei. Deși
merge la consiliere în școală, timpul pe care consilierul îl poate aloca acestui caz este limitat. Elevul trăiește
conflictul interior al iubirii pentru părinții săi, al suferinței pentru problemele lor dar, probabil cel mai intens, al propriei suferințe care îl determină să îi și critice că nu au reușit să ajungă la consens. Când vă cere
sfatul, cum abordați problema pentru a-l ajuta pe elev să-și soluționeze conflictul interior?
Varianta 3: profesorul ca manager al conflictului
• Sunteți pus în postura de a apăra Biserica în fața unui elev care are despre Biserică o părere negativă formată de media, de societate, care se declară ateu/agnostic și care nu face parte din nicio comunitate
religioasă. Cum procedați?

Descrieți 3 situații din experiența dumneavoastră didactică (sau imaginate) de conflicte
care se înscriu în cele 3 categorii din tabel.

120’
Practică

Conflicte în care ați
activat ca mediator în
conflictul elev - elev

Conflicte în care ați activat ca
mediator al conflictului intrapersonal al elevului

Conflicte în care ați activat ca parte implicată
în conflict (manager)

1.
2.
3.
4.
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2. Repere utile profesorului de Religie
în postura de mediator/manager al conﬂictului
Situându-ne încă în partea introductivă a programului, prezentăm aici doar elemente de
bază referitoare la etapele pe care le parcurge profesorul în cazul unei situații conflictuale.
Ele vor fi amplu dezvoltate și detaliate în unitățile de învățare următoare, într-un stil mult
45’
mai specific disciplinei Religie. Ceea ce propunem aici în formă rezumativă sunt doar
Teorie
reperele esențiale de care se poate servi profesorul de Religie în gestionarea unui conflict
survenit la orele sale. Astfel, pentru conceperea unei strategii de soluționare cu succes a unei situații conflictuale, profesorul se poate servi de următoarele repere:
Etape

Înțelegerea

Intervenția

Punctele de divergență

Soluționarea
Înțelegerea
Pentru soluționarea conflictelor, profesorul de Religie trebuie să înțeleagă despre ce este vorba. Dacă
o situație conflictuală a apărut înainte de ora sa, deși nu este relaționată cu tema orei de Religie, aceasta intră
tot în responsabilitatea extinsă a profesorului de Religie. Astfel acesta va observa, mai întâi, gradul de violență la care s-a ajuns (fizică, verbală), gradul de tensiune dintre elevi, subiectul discuțiilor lor contradictorii,
cine pare a fi mai puternic în balanța conflictului și care este cadrul fizic. Este o primă etapă analitică, de
observare a tuturor elementelor și factorilor implicați în respectiva situație. Culegerea datelor referitoare la
conflict condiționează întregul demers de mediere/manageriere desfășurat de profesor.
Intervenția
Intervenția profesorului de Religie, concepută pe baza datelor culese anterior cu privire la conflict, trebuie să evite: agresivitatea verbală (ridicarea vocii), confruntarea fizică, graba de a trage concluzii, învinovățirea
sau luarea părții cuiva, amenințarea, sfaturile sau soluțiile. Abordarea recomandată este întotdeauna cea pozitivă, profesorul orientându-se discret înspre identificarea și valorificare posibilităților de soluționare constructivă
a conflictului. De asemenea, trebuie să decidă dacă se poate discuta imediat sau trebuie să se aștepte ca elevii să
se calmeze, precum și dacă problema aparține întregii clase ori numai câtorva elevi implicați în conflict.
Punctele de divergență
În continuare, este nevoie ca profesorul să înțeleagă cât mai bine care sunt punctele de divergență,
încurajându-i pe elevi să explice, pe rând, versiunea care a dus la conflict. Fiecare elev va vorbi pe larg și nu
vor fi admise nici întreruperi, nici jigniri. După ce toți cei implicați au terminat de prezentat situația din per6

spectiva lor, profesorul va face un sumar a ceea ce s-a spus, parafrazând versiunea acestora. Este posibil chiar
ca acest sumar să fie făcut reciproc de către elevii implicați pentru a se asigura de înțelegerea mutuală.
Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea sentimentelor celor doi elevi, cu întrebări de genul: „Ce ai simțit
când X ți-a spus că...?”. Cel mai adesea, există sentimente rănite într-un conflict, dar dacă nu există, profesorul nu trebuie să forțeze nota, ci să treacă mai departe, parafrazând din nou ceea ce au spus cei doi elevi.
După prezentarea versiunilor tuturor elevilor implicați, se vor evidenția foarte clar punctele de divergență
care au condus la conflict. Tot acum trebuie subliniate motivațiile și obiectivele elevilor care mențin conflictul
sau contribuie la escaladarea lui.
Soluționarea
Profesorul de Religie poate sugera diferite soluții la problema ivită, poate să-i direcționeze pe elevi
către o soluție acceptabilă pentru toate părțile implicate. Trebuie să-i întrebe dacă vor să soluționeze problema, apoi să-i întrebe pe fiecare ce ar vrea să facă celălalt pentru ca diferendul să fie rezolvat. Dacă lucrurile se
pot rezolva, profesorul trebuie să se asigure că fiecare parte implicată este de acord cu soluția. Dacă lucrurile
rămân conflictuale, e nevoie ca profesorul să accentueze punctele de convergență existente, religioase și sociale, în așa fel încât soluționarea să fie ajutată de ceea ce deja elevii au în comun sau dețin prin credința lor
religioasă sau prin colegialitate.
Dincolo de repere, principii și instrumente utile în gestionarea situațiilor conflictuale cu care ne putem confrunta la ora de Religie, este important să conștientizăm că nu există o rețetă unică de soluționare a
conflictului. Profesorul de Religie, indiferent câte scenarii de situații conflictuale își va pregăti temeinic, se
va confrunta întotdeauna cu situații imprevizibile, complexe, cu multe implicații. Flexibilitatea mentală și
buna comunicare cu elevii vor constitui ingredientele esențiale ale medierii cu succes a conflictelor, medierea
cu succes fiind, în opinia noastră, cea care asigură o soluționare pozitiv-constructivă a situației pentru toate
părțile implicate. O situație de tip câștig - câștig.

45’
Practică

Propuneți alte 5 repere utile colegilor profesori de Religie atunci când sunt puși în postura
de mediatori/manageri ai unor situații conflictuale la ora de Religie. Explicați succinct
fiecare reper, în 60-80 cuvinte.

3. Principii de prevenire a eventualelor situaţii conﬂictuale la clasă
Pregătirea cadrelor didactice pentru managerierea potențialelor conflicte apărute la ora
de Religie este extrem de importantă în lumina obiectivelor formativ-educative ale disciplinei. Însă aceasta nu înseamnă că acceptăm cu ușurință, ca un fapt de neevitat, situațiile
45’
conflictuale la ora de Religie. Deși ele pot fi valorificate spre binele celor implicați, dacă
Teorie
este posibil, este recomandat să le preîntâmpinăm prin anumite aspecte ale activității pe
care o desfășurăm la clasă. Astfel, conflictele în cadrul orei de Religie pot fi atenuate prin încurajarea, motivarea și implicarea elevilor în activități diverse.
Este recomandat ca profesorul să-i încurajeze pe elevi:
• să pună întrebări, chiar dacă ele nu sunt corecte din punct de vedere religios;
• să-și exprime gândurile și sentimentele;
• să răspundă la întrebări, chiar dacă nu sunt siguri de corectitudinea răspunsului.
O astfel de atmosferă de comunicare deschisă, flexibilă, de sporire a încrederii, orientată spre învățare
și nu spre evaluare, va crea un mediu propice desfășurării activității didactice în manieră irenică, cu participarea importantă și apreciată ca atare a fiecărui elev.
De asemenea, profesorul îi poate motiva pe elevi să participe cu un grad ridicat de implicare la lecții,
prin următoarele modalități concrete:
• să aibă așteptări maxime în raport cu elevii, adică să le acorde încrederea sa că pot realiza lucruri
foarte bune, că pot înțelege diferențele religioase și pot evita conflictele;
• să ofere, prin comportamentul său, un model de comportament din care să răzbată dragostea lui
Dumnezeu față de oameni, indiferent de credințele și concepțiile lor;
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• să fie empatic cu fiecare elev în parte, să încerce să-l înțeleagă și, în același timp, să-l facă pe elev
partenerul și prietenul său de dialog, chiar dacă e de altă confesiune/religie decât a sa;
• să implice elevii în mod activ la exercițiile și lecțiile de Religie;
• să sublinieze foarte clar de ce e potrivit ca elevii să învețe noțiunile religioase, care este importanța
acestora pentru viața lor și pentru dorințele lor cele mai personale;
• să cultive încrederea în sine a elevilor, apreciind reușitele lor în comportamentul conform cu normele religioase și succesele școlare;
• să utilizeze interesele elevilor și cunoștințele lor religioase anterioare, cu care vin din familie, de la
biserică etc.
• să utilizeze ideile elevilor și să le folosească în predarea lecției de religie, oferind, pe cât este posibil,
exemple pentru ele;
• să utilizeze curiozitatea naturală a elevilor și să încerce să ofere răspunsuri adecvate și mulțumitoare din perspectivă religioasă;
• să promoveze elevii prin solicitări și exerciții diverse, cărora aceștia trebuie să le răspundă;
• să utilizeze întâlnirile pentru a recupera comportamentele nepotrivite și conflictuale din punct de
vedere religios;
• să folosească instruirea individuală, atunci când elevii sunt interesați de cunoștințele de religie și
vor să afle mai mult;
• să utilizeze cu grijă competiția privind informațiile predate la lecțiile de religie, dar scoțând în evidență și importanța punerii acestora în practică, modelarea comportamentului în acord cu normele religioase;
• să reducă anxietatea elevilor și să transforme lecția de religie într-o lecție plăcută, în care elevii să
se simtă în largul lor, într-un climat de încredere și de bucurie.

15’
Practică

Marcați care din următoarele atitudini ale profesorului de Religie în medierea unui conflict
interconfesional și interreligios între elevii de gimnaziu sunt corecte și care nu, marcând
cu un x în coloana care se potrivește.

Cuvintele profesorului de Religiei implicat în medierea conflictului
„Tu ești vinovatul, la fel cum faci întotdeauna! Nici nu e nevoie să vă mai ascult!”
„Ce s-a întâmplat? Liniștiți-vă puțin și haideți în biroul meu ca să putem vorbi și să clarificăm
situația.”
„Să nu ne grăbim să tragem concluzii, ci să vedem despre ce este vorba.”
„Paul, te ascult. Spune, te rog, ce s-a întâmplat? Matei, te rog să nu-l întrerupi, lasă-l să spună până la
capăt, pentru că apoi îți voi da și ție cuvântul și nici el nu va avea voie să te întrerupă.”
„Oprește-te! Nu vreau să știu mai mult! Este clar că minți și că ești vinovat!”
„Ce ai simțit când Teodora ți-a zis că ce ai afirmat este o prostie popească?”
„Să clarificăm situația: deci punctele în care nu sunteți de acord ar fi acestea:…”
„Mihai, motivațiile tale sunt clare. Cum ai vrea să se poarte Ștefan de acum înainte în această
problemă?”
„Vlad, ai 4 la religie. E al șaselea 4! Nu știu dacă mai treci clasa anul acesta, așa îți trebuie! Ești un
nesimțit și un necioplit! N-ai nici măcar cei 7 ani de-acasă!”
„Mihaela, doriți să vă împăcați? Cum te aștepți să se poarte Ana pentru ca să nu te mai simți jignită în credința ta?”
„Eu cred că puteți să vă împăcați, respectându-vă reciproc credința. Amintiți-vă că sunteți colegi
la echipa de baschet și ați câștigat cupa orașului când tu, Sergiu, ai marcat din pasa lui Horea!”
„Sunt nevoit să fiu de partea lui Doru și să te pedepsesc fără milă, Cosmine! E a doua pedeapsă pe
săptămâna asta, la a treia ai 4 în catalog și 9 la purtare!”
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corect incorect

Punctul pe i
Profesorii de Religie sunt puși de multe ori în situația de a asuma funcția de manageri/mediatori
care oferă soluții pentru conflicte. Asemenea Învățătorului Ceresc, dascălul acționează uneori ca
un terapeut care nu oferă tinerilor modalități automate de a rezolva conflictele, ci își orientează
atenția și eforturile înspre tămăduirea rănilor sufletești ale acestora care generează situațiile
conflictuale întâmpinate. Căutarea soluției pozitiv-constructive de ieșire din situația conflictuală
rămâne, în astfel de situații, focusul recomandat profesorilor de Religie
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P2 T1
U2 S2

Etapele conﬂictului ideatic-religios la ora de Religie –
prezentare sintetică
(90’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Descrierea etapelor unui conflict ideatic-religios
2. Raportarea cadrului didactic la etapele conflictuale, în vederea gestionării
adecvate a acestuia în ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi cunoaște o prezentare schematică a principalelor etape ale unui
conflict specific orei de Religie
• Veţi putea analiza propria modalitate de raportare la etapele unei situaţii
conflictuale în efortul conștient de a o soluţiona

III. Cuvinte-cheie

etapele conflictului, situația inițială, declanșarea conflictului, escaladarea
conflictului, soluționarea conflictului, valorizare postconflictuală.

Declanșarea unui conflict ideatic-religios este rezultatul firesc al acumulării unei tensiuni
ce atinge intensitatea maximă într-un anumit moment – etapa declanșării conflictului –
5’
în care se concentrează influenţa tuturor factorilor generatori. Este de dorit ca, în toate
Primii pași etapele unui conflict, vigilenţa cadrului didactic să fie prezentă pentru a reuși să îşi folosească
influenţa pozitivă, specifică statutului, asupra creșterii elevilor din punct de vedere intelectual și spiritual.
Secvenţa de faţă prezintă succint etapele unei situaţii conflictuale pentru a putea fi facilitată recunoașterea caracteristicilor fiecăreia, și pentru a înlesni intervenţia oportună a cadrului didactic.

1. Descrierea etapelor unui conﬂict ideatic-religios
50’
Teorie

Etapele ce conturează un conflict sunt diferite de la o situaţie la alta și, uneori, demarcarea
lor netă se face cu multă dificultate. Caracteristicile fiecărei etape nu pot fi considerate ca
lipsite de legătură între ele. În cele ce urmează, vom prezenta succint o descriere a acestor
etape, precum şi o perspectivă asupra acestora, adaptată la specificul orei de Religie.

Etapa 1: Situaţia iniţială
În analiza acestei etape de debut conflictual, cadrul didactic își concentrează resursele în identificarea la timp a factorilor posibil declanșatori ai unui conflict ce ar putea conturba climatul favorabil receptării
informaţiilor, asigurării unui mediu școlar propice formării de deprinderi, asocierii de concepte, fie ele aflate și
în antiteză. Manifestarea respectului reciproc stabilește climatul favorabil în care confortul psihic este asigurat. Este important ca orice manifestare care prezintă un potenţial risc pentru buna desfășurare să fie corect
evaluată și la timp dirijată înspre un climat irenic. În cazul vârstei elevilor de gimnaziu, aplecarea spre latura
profundă a ideilor religioase poate să lipsească. Specifice acestei vârste sunt manifestările concrete ale valorilor religioase. Elevii din această categorie de vârstă sunt extrem de receptivi la acţiunile de voluntariat, la
jocul de rol ce presupune ilustrarea unor situaţii ce imită realitatea și, totodată, pregătesc elevii să se adapteze
la mediul în care trăiesc.
Această intervenţie asupra stării ce caracterizează situaţia iniţială nu are rolul de a stopa fluxul ideilor
elevilor implicaţi, ci de a asigura tonalitatea adecvată și schimbul civilizat de replici în contextul în care această
etapă constituie, oricum, situaţia iniţială a conflictului ideatic-religios. Insistăm, astfel, pe necesitatea vigilenţei profesorului în această etapă și a atentei monitorizări a situaţiei iniţiale în vederea pozitivării activităţii.
Conștientizarea situaţiei iniţiale permite cadrului didactic să decidă, în cunoștinţă de cauză, dacă
încurajarea unui conflict ideatic-religios este sau nu o opţiune favorabilă clarificării unei probleme ce altfel
ar risca să constituie un focar de continuă tensiune, pe termen lung. Argumentele și contraargumentele pot
constitui, în stadiul acesta, unul din subiectele abordabile la clasă.
Starea conflictulă nu este rea în esenţa ei, atâta timp cât factorii implicaţi pot să-și valorifice calităţile
de buni avocaţi ai ideilor susţinute, iar rezultatul confruntării este unul constructiv-pozitiv. De aceea, atunci
când o situaţie iniţială nu poate fi detensionată, trebuie să ne concentrăm atenția pe aducerea ei în zona de
escaladare pozitivă.
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Elemente specifice situaţiei iniţiale într-un conflict ideatic- religios la nivel gimnazial:
dorinţa de a brava

lipsa unei educaţii
religioase iniţiale

tulburările specifice
pre-pubertăţii și
pubertăţii

presiunea pregătirii
la materiile de
verificare națională

clarificarea
termenilor
conflictului

obiectivitatea în
analizarea
argumentelor

Modalităţi de intervenţie în etapa iniţială:
stabilirea statutului
profesorului: moderator
sau mediator?

2

identificarea
rapidă a cauzei
conflictului
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Etapa 2: Declanșarea conflictului
Succesul gestionării unui moment conflictual la ora de Religie depinde în mare măsură de felul în care
profesorul este în măsură să identifice, de la primele semne, cauza/cauzele generatoare ale acelui conflict.
Odată stabilite aceste cauze, se impune luarea unei decizii, dacă este cazul să dirijeze situația spre conflict
sau spre evitarea lui, pentru că, așa cum experienţa de zi cu zi ne învaţă, soluția cea mai bună nu este întotdeauna evitarea conflictului, sau stingerea lui încă în faza incipientă, ci, uneori, desfășurarea corect dirijată
a conflictului poate să ajute la atingerea scopului profesorului/orei de Religie. Din aceste elemente rezultă și
importanța recunoașterii timpurii a germenilor conflictului și dirijarea lui spre o linie care-l face productiv
din punctul de vedere al formării caracterului și personalității elevului.
În acest sens, identificarea la timp a cauzelor unui comportament conflictual, în cadrul orei de Religie,
la nivel afectiv sau la nivelul aderării la o convingere religioasă sau alta constituie instrumente preţioase în
dirijarea eficientă a energiilor pozitive sau negative ce încarcă o atmosferă conflictuală.
Cum recunoaștem cauzele declanșării unui conflict ?

Izolarea
socială
Rezultatele
școlare
slabe

Antipatia
față de
alte religii

Comportamentul
profesoruluide
religie

Cauzele
unui
conflict
Transferul
afectiv/situaţie
familială
delicată

Agresivitatea
umană
înnăscută

Nivelul
scăzut
al stimei
de sine
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Etapa 3: Escaladarea conflictului
Etapa de escaladare a conflictului este pragul decisiv cu un singur sens de trecere. Spre deosebire de
etapele anterioare, această etapă presupune nivelul maxim de tensiune acumulată și în mare măsură depinde
de buna gestionare a primelor două etape. Profesorul este elementul coagulant dar și fermentul pentru o bună
desfășurare a orei de Religie. Situaţia conflictuală odată ajunsă în etapa escaladării solicită toată măiestria
profesorului și vigilenţa în stabilirea poziţiei pe care acesta o va avea faţă de conflictul ideatic-religios: cea de
manager sau de mediator. Răspunsul la această întrebare îi va determina ulterior modul în care se va raporta
la situaţia creată. Înţelegerea etapei de escaladare a conflictului prin identificarea factorilor specifici și a etapelor ce compun un astfel de moment constituie o etapă importantă în gestionarea unui conflict.
Factorii ce descriu etapa de escaladare a conflictului
► creșterea

severităţii
► presiunii interpersonale

► abordarea

► estomparea

► efortul

reorintarea

sau

a situaţiei

negativă

de a reorienta
tensiunile
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Escaladarea conflictului poate să fie dirijată de cele mai multe ori în zona de siguranţă, a pozitivării, a
efortului de a împăca spiritele. În cazul elevilor de gimnaziu, puţina atenţie și consideraţie acordată la timp
poate transforma și cel mai incisiv partener de discuţie într-un aliat. Valorizarea continuă, bazată uneori doar
pe puţine dovezi ale interesului acestuia pentru disciplina Religie sau măcar pentru atitudinea pe care o promovează aceasta, poate da roade, chiar dacă ele nu sunt tocmai imediat observabile. Elevii aflaţi la orice vârstă, dar mai cu seamă la vârsta pubertăţii, sunt un pachet de nevoi afective. Suplinirea acestor nevoi este una
dintre sarcinile cadrului didactic, indiferent de disciplină, dar mai cu seamă a celui ce predă disciplina Religie.
Pașii ce conduc spre escaladarea pozitivă:
construirea unui
dialog ce suscită
interesul întregului
colectiv

argumentele bine
formulate, logice,
pertinente

nu se lezează părțile
implicate în conflict

folosirea
unui limbaj pozitiv

Pașii ce generează escaladarea negativă:

argumentele
nesusţinute;

lipsa unui
interes real

implicare
emoțională
exagerată
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clasa coalizează împotriva profesorului
/se rănește partenerul de dialog

Etapa 4: Soluţionarea conflictului
Eforturile de stabilire a atmosferei irenice sunt necesare și pot să aibă rezultate în oricare dintre etapele
conflictului ideatic-religios. Aceste eforturi pot să conducă, după cum am observat în secvenţele anterioare,
fie spre pozitivarea, fie spre tensionarea în plus a conflictului. Etapa soluţionării este bine să fie orientată pozitiv, tocmai pentru a induce starea de siguranţă și confort emoţional necesar încurajării dialogului ideatic-religios. Este important ca situaţia conflictuală să fie dusă la bun sfârșit chiar în ora în care s-a declanșat. Orice
prelungire a tensiunii va crește probabilitatea ca încărcătura disensiunilor să fie una negativă.
Această etapă presupune concentrarea eforturilor tocmai în abordarea acestei probleme: cum vom
adapta metodele de soluţionare a unui conflict a cărui escaladare a fost pozitivă și cum vom proceda în situaţia în care escaladarea conflictului a fost negativă. Se cere totodată accentuată importanţa unei rigori a
demersului de soluţionare, manifestată prompt în fiecare situaţie, ceea ce va genera un proces de educare a
responsabilităţii individului, necesar în special când sunt puse în discuţie teme de mare importanţă în dezvoltarea personală și spirituală.

consideraţia/
preocuparea sinceră
pentru cei implicaţi
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Pași în rezolvarea unui conflict ideatic–religios:

+

priceperea,
căldura

+

susținerea
argumentelor
invocate

=

depăşirea
individualismului
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Etapa 5: Etapa valorizării postconflictuale
Valorizarea conflictului presupune analiza momentului final al acestuia. Este etapa în care se vor
supune analizei atât concluziile profesorului, cât şi ale elevilor. Toți participanții la conflict se vor orienta asupra beneficiilor obţinute în urma soluţionării conflictului, ei fiind invitaţi să sintetizeze aprecierile, pozitive
sau negative, în favoarea dezvoltării lor ulterioare. Temele cu potenţial conflictual vor putea, datorită acestei
analize postconflictuale, să fie orientate din timp, fie spre aplanare, fie spre etapa de escaladare pozitivă. Elevii
vor constitui un sprijin conștient în situaţiile în care tematica propusă va genera discuţii contradictorii.
Scopul acestei etape este de a discuta metodele de orientare spre extragerea concluziilor postconflictuale menite să prevină disensiunile inutile sau să susţină cauze ideatice ce merită a fi discutate, însă într-o
manieră irenică. Analizând o situaţie conflictuală, ajungem la diverse posibile concluzii: fie conflictul ar fi
putut fi evitat, fie strategia de mediere nu a fost cea adecvată, fie implicarea emoţională a dominat, ceea ce a
făcut ca aspectele de ordin raţional să fie neglijate.
Astfel, am putea descrie această etapă postconflictuală ca având influenţă asupra asupra a trei dimensiuni personale: asupra emoţiilor, asupra nevoilor și asupra valorilor factorilor implicaţi.
Valorizare în beneficiul emoţiilor:
► creșterea nivelului de autocontrol
al emoţiilor
► atenuarea stării de reticenţă faţă
de preocupările religioase ale celor
din jur
► creșterea stimei de sine
► creșterea gradului de altruism
► facilitarea relaţiilor interpersonale

40’
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Valorizare în beneficiul nevoilor:
► nevoia de comunicare
► nevoia de instruire
► nevoia de definire a identităţii
► nevoia de recunoaștere a opiniei

Valorizare în beneficiul valorilor:
► Promovarea valorilor umane,
general valabile: bine, adevăr,
dreptate
► Creșterea respectului pentru instituţiile de bază ale societăţii:
Biserica, Școala și Familia

1. Analizați următoarele întrebări ale elevilor și indicați dacă fiecare dintre acestea poate
constitui sau nu un moment declanșator al unui conflict ideatic-religios. Indiferent de răspuns, oferiți argumente.
Întrebarea

1.

În urma Schismei de la 1054, care Biserică este mai
importantă? Biserica catolică sau Biserica ortodoxă?

2.

Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu îl distruge pe diavol?

3.

De ce au apărut Fericirile?

4.

Dintre toți zeii și dumnezeii existenți,
de ce să credem în Dumnezeul creștin?

5.

Ce rol a avut Avraam în istoria omenirii?

6.

Cum a căzut diavolul în păcat dacă acesta nu exista?

7.

De ce este nevoie de un ritual strict în Biserică?

Moment declanșator al unui conflict ideatic-religios
DA

NU

2. Descrieți un moment de escaladare pozitivă a unui conflict ideatic-religios, fie din experiența
didactică, fie imaginat, și propuneți modul în care este recomandat să fie manageriată situația.
5

3. Analizând o situaţie postconflictuală gestionată la clasă, ilustraţi dimensiunea psihosocială a valorificării conflictului, cerând elevilor să completeze coloanele tabelului de mai jos, subliniind modul în care
concluziile postconflictuale le influenţează felul de a gândi, de a simţi și de a acţiona:
Cum gândesc?
(componenta cognitivă)

Ce simt?
(componenta afectivă)

Cum voi acţiona? Cum voi comunica?
(componenta comportamentală)

4. Propuneți 2 modalități de valorificare a soluționării conflictului ideatic-religios în etapa postconflictuală a unei situații concrete cu care v-ați confruntat.

2. Raportarea cadrului didactic la etapele conﬂictuale,
în vederea gestionării adecvate a acestuia în ora de Religie
Disciplina Religie și-a recăpătat locul în cadrul școlar și a fost îmbrăţișată de cei mici cu
mult entuziasm. Elevii din ciclul primar sunt extrem de receptivi și de însetaţi de tot ceea
35’
ce presupune ora de Religie. Trecerea la nivelul gimnazial, schimbările din plan școlar
dar mai ales cele de ordin fizic și emoţional, ne determină să ne întrebăm: în ce mod ar
Teorie
tebui să ne raportăm la elevii care, deși deseori aceeași, parcă își pierd din entuziasm, devin
mai reticenţi sau chiar pot favoriza, prin întrebările lor, crearea unor situaţii de tensiune, greu de gestionat. Sub
influenţa vârstei, a cărei dificultate nu este deloc de neglijat, uneori, orei de Religie i se impută o anumită monotonie, i se discută utilitatea într-o comparaţie inechitabilă cu materiile de examen naţional. Elevii noștri nu
sunt mai puţin interesaţi de sfera religiosului dar sunt la o vârstă la care framântările cu privire la rezultatele
școlare, la obţinerea unui loc în liceul dorit, la satisfacerea așteptărilor părinţilor și a cadrelor didactice pot
să-i copleșească de multe ori.
În această competiţie nu putem intra fără a ţine cont de faptul că toate aceaste aspecte sunt de o mare
importanţă, elevului întărindu-i-se ideea că preocupările lui pentru dezvoltarea pe plan școlar sunt de mare
importanţă. Totodată, prin deschiderea spre metodele interactive, prin utilizarea conceptelor ce privesc dezvoltarea inteligenţei emoţionale, orele vor putea fi considerate atractive. În acest sens, orice idee ce pare a
ridica o controversă de natură ideatică sau religioasă tebuie să fie tratată cu toată atenţia și consideraţia pentru cel care o lansează. Elevul puţin confuz sau contrariat de astăzi devine, cu ajutorul unei bune gestionări
a situaţiei tensionate, elevul interesat, elevul care îndrăznește pe mai departe să-și adreseze sieși întrebări sau
care să le solicite unei persoane care dovedește calitatea de bun partener de dialog –profesorul de Religie sau,
de ce nu, preotul sau un alt profesor al unei discipline ce vizează cultivarea frumosului și prezentării realităţii.
Așadar, nu evitarea, ci buna gestionare a unui conflict ideatic-religios, indiferent de factorii favorizanţi
sau generatori ai acestuia, conduce spre o mai bună sudare a legăturii profesor-elevi și, în mod deosebit, spre o
mai sigură deschidere spre preocupările religioase traduse de cele mai multe ori prin comportamentul acestora.

40’
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Concepeţi un chestionar de 10 întrebări adresate elevilor, care să vizeze identificarea elementelor ce pot face ca o oră de Religie să fie interesantă și cu un grad mai mare de adresabilitate vârstei pe care aceștia o traversează.

Punctul pe i
Etapele unei situaţii conflictuale, privite din exterior, nu vor putea fi analizate cu eficienţă dacă
sunt privite cu detaşare de către cei ce preferă o analiză raţională a cauzelor ce generează sau
determină dezvoltarea unui conflict ideatic-religios. Un astfel de conflict nu poate fi înţeles dacă
cei implicaţi gestionarea lui nu se lasă cuprinşi, indiferent de rolul pe care aceştia îl au: moderator sau mediator, de valul de întrebări, de răspunsurile sugerate şi de dorinţa de a-i conduce pe
cei interesaţi spre o zonă a echilibrului şi a răspunsurilor mulţumitoare sau generatoare de noi
întrebări. Indiferent de etapa în care se află situaţia conflictuală, se va pleda pentru maximum de interes
pentru întrebări şi răspunsuri de calitate ce atrag evoluţia de natură spirituală.
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Tipuri de conﬂict intrapersonal speciﬁce vârstei gimnaziului
și managerierea lor la ora de Religie
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. De la gânduri la îngândurări sau despre febra cunoașterii în preadolescență
2. Tipuri de conflicte intrapersonale
3. Exemple de conflicte intrapersonale specifice preadolescenților
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi avea o perspectivă nouă asupra unora din conflictele intrapersonale
specifice elevilor de gimnaziu
• Veţi fi conceput și exersat o varietate de abordări și strategii de manageriere
a conflictelor intrapersonale specifice preadolescenței

III. Cuvinte-cheie

conflict intrapersonal, definirea personalității

Este îndeobște cunoscut faptul că perioada preadolescenţei este una în care personalitatea „mocnește”, căutând a se defini în raport cu ceilalţi și cu sine. Acum încep să se
5’
înfiripe primele întrebări existenţiale: Cine sunt eu?, Cine aș vrea să fiu?, Cum sunt eu?,
Primii pași Cum mă văd ceilalţi? Astfel, apar unele conflicte interioare care au rolul de cernere, de
așezare. Cu toate că le definim ca fiind conflicte intrapersonale (în interiorul propriei persoane), majoritatea
acestora se manifestă și în exterior, mai ales în modul de percepere a propriei persoane de către apropiaţi sau
de către grupul în care se dorește integrarea.
Vom prezenta, în cele ce urmează, principalele tipuri de conflicte intrapersonale și vom propune unele
modalităţi concrete de rezolvare ale acestora, prin intermediul orei de Religie.

1. De la gânduri la îngândurări sau
despre febra cunoașterii în preadolescenţă
„Până când voi pune îngândurări în sufletul meu,
dureri în inima mea ziua şi noaptea?” (Ps 12,2)
Textul de mai sus este un fragment din Psalmul 12, scris de Proorocul David, pe care
l-am ales ca punct de început al noțiunilor teoretice. Acesta, conform unei împărţiri a
Psalmilor în funcţie de trebuinţele sufletești, se încadrează în categoria rugăciunilor indi25’
viduale, ceea ce se poate observa ușor din folosirea persoanei I singular în text.
Teorie
Vorbim, așadar, despre singularitate, singurătate și, de ce nu, despre însingurare. Toate
aceste trei noţiuni aparțin registrului trăirilor interioare, sufletești, ale preadolescenţilor. Referitor la întrebările existenţiale specifice vârstei, merită amintit că acest psalm, într-o altă traducere, are următoarea formă:
„Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu […]?” Așadar, grămădirea în învălmășeală a marilor întrebări, a îngândurărilor, are în general ca rezultat o izolare a căutării. Este foarte puțin probabilă situaţia în care
Maria, la 12 ani, ar merge la mama ei să o întrebe: „Mamă, care este rostul meu în lume?” Vrem, nu vrem,
aceasta este vârsta la care multe dintre întrebări rămân nerostite, la macerat în mintea și în sufletul elevilor
noștri, aflați sub presiunea acestor interogații care le vor configura personalitatea și felul de a fi ca adulți.
Această presiune este, poate, cel mai bine exprimată de către Nichita Stănescu printr-un vers în care poetul
afirmă că „timpul are febră”.1
Temă de reflecție
Cum vom trata noi, profesorii de Religie, această febră a cunoaşterii,
conştienţi că toate trebuie făcute la vremea lor?

30’
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2

Descrieți într-un text narativ două semne ale conflictului intrapersonal pe care le-aţi observat la elevii dumneavoastră de gimnaziu. Care au fost indiciile care v-au condus la
sesizarea acestui conflict? Care a fost prima măsură pe care aţi luat-o pentru a-l ameliora?

Nichita Stănescu, “Străfund de ochi”, în Belgradul în cinci prieteni, 1969.

2. Tipuri de conﬂicte intrapersonale
Elevii petrec mult timp în comunitatea clasei și a școlii, motiv pentru care, în procesul de
definire a personalității lor, acest mediu este unul dintre principalele repere. Nu de puţine
ori putem sesiza la unii dintre elevi apariţia unui complex de inferioritate dat de faptul
25’
că se compară cu alţi colegi care par a fi mai înzestraţi din punct de vedere intelectual. În
Teorie
aceste cazuri, este recomandat să discutăm despre faptul că fiecare are talantul său și că
înzestrările fiecăruia sunt unice și, de aceea, nu trebuie comparate cu ale celorlalți.
O altă eroare de raportare este cea dată de modelele exterioare promovate de mass-media. Aici facem mai mult referire la aspectele ce ţin de prezenţa fizică, exterioară: toţi băieţii vor dori să arate ca fotbalistul X, iar fetele își vor dori fizicul de invidiat al Selenei Gomez. Cum transformările fizice sunt mai greu
de realizat la această vârstă, de cele mai multe ori se încearcă o copiere de lifestyle a modelului favorit: haine
asemănătoare, șapcă, teniși etc. Trecem peste faptul că, de cele mai multe ori, aceste tentative de imitare duc
la un rezultat cel puţin hazliu.
Un alt tip de conflict intrapersonal este cel dat de lipsa de corelare a expectanţelor anterioare cu capacităţile reale personale. Spre exemplu, degeaba își dorește Ionică foarte mult să câștige un concurs muzical, dacă el este total afon. Degeaba participă Silvia la un concurs de cultură generală când singurul act zilnic
de îmbogăţire intelectuală constă în a da scroll pe pagina de Facebook.
Și iată-ne ajunși la un alt conflict major intrapersonal: conflictul dintre propria imagine de sine și
imaginea proiectată în exterior. În sinea lui, Marcel poate fi un băiat sensibil, chiar romantic... dar cu acest
tip de apariţie, nu o va impresiona prea repede pe Marcela, colega de care se pare că s-a îndrăgostit. Așa că pe
Facebook va posta imagini în care să pară cât mai puternic, va da citate din cei mai în vogă artiști hip-hop,
uneori chiar în engleză.
Propuneți un exercițiu/o fișă prin care elevii dumneavoastră să identifice mai ușor conflictele intrapersonale cu care se confruntă și să arate cum acestea le afectează viața spirituală.
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3. Exemple de conﬂicte intrapersonale
speciﬁce preadolescenţilor
30’

Model 1

Teorie

În spiritul ideilor prezentate anterior, vă propunem în continuare 3 exemple fictive de
conflict intrapersonal, provocându-vă să reflectați asupra modului în care dumneavoastră,
în calitate de profesori de Religie, ați gestiona fiecare situație astfel încât să asigurați un
climat irenic în ora de Religie, precum și dezvoltarea echilibrată a elevilor în cauză.

Paul își dorește de foarte mult timp o tabletă performantă. Pentru aceasta și-a strâns cu grijă economiile, a mai primit niște bani de la bunici și se apropie de suma necesară pentru cumpărarea tabletei. Azi
a văzut pe un magazin on-line tableta, cu o reducere de 25%, valabilă doar azi! În sfârșit, după ce iese de la
școală poate să o cumpere!
Dar David, colegul său, l-a rugat să îi împrumute până săptămâna viitoare 150 de lei ca să plătească
urgent o factură de gaz restantă.

Model 3

Model 2

Conflictul interior al lui Paul:
Dacă îi va da, Paul nu își va putea cumpăra mult dorita tabletă.
Dacă nu îi va da, David și colegii îl vor considera egoist.

Deborah este singura elevă de confesiune neoprotestantă din clasa a V-a, dar participă la ora de
Religie ortodoxă alaturi de colegii ei. La momentul rugăciunii de la începutul și de la sfârșitul orei, ea are de
fiecare dată un conflict interior: să se însemneze cu semnul crucii, sau nu?
Conflictul interior al elevei Deborah:
Dacă își va face semnul crucii, își va trăda oare valorile propriei confesiuni?
Dacă nu își va face semnul crucii, va fi observată de colegi și de profesor, ceea ce o incomodează.
Bogdan este în clasa a VIII-a și excelează la muzică, fiind înzestrat cu o frumoasă voce de tenor și
un auz muzical perfect. Dirijorul corului școlii îi propune o parte solistică în cadrul unui turneu de două
săptămâni, în străinătate, alături de corul școlii.
În aceeași perioadă, Bogdan avea planificate pregătiri la Matematică și Limba Română în vederea
admiterii la Liceul Militar, visul său.
Conflictul interior al lui Bogdan:
Dacă acceptă partea solistică își pune în pericol admiterea la Liceul Militar.
Dacă refuză partea solistică, riscă să îl supere pe dirijorul corului dar și întreaga conducere a școlii care l-a
format până în prezent.

110’
Practică

4

1. Alegeți un tip de conflict intrapersonal cu care se confruntă elevii dumneavoastră
și propuneți o strategie de manageriere a acestuia. Folosiți-vă, în descrierea strategiei,
de episoade biblice cunoscute elevilor și/sau de exemple din viețile sfinților/părinților
pustiei. (60’)

2. Realizaţi un studiu de caz legat de conflictul intrapersonal al unui elev (eleve) de-a(l) dumneavoastră pe
baza contrastului comportamental real și cel al imaginii de sine proiectate pe pagina sa de Facebook. Prezentaţi eventualele cauze ale acestei discrepanţe. (50’)

Punctul pe i
Majoritatea acţiunilor noastre care implică luarea unei decizii duc la un conflict intrapersonal. Acest conflict este mult mai intens, însă, în cazul preadolescenţilor datorită faptului că
la această vârstă ei trăiesc o căutare a propriei identităţi în raport cu propriile expectanţe dar
şi cu trend-ul general al societăţii. Rolul nostru, al profesorilor de Religie, este acela de a indica
faptul că raportarea tinerilor noştri la diferitele modele exterioare promovate de media nu este
întotdeauna de dorit, atât datorită superficialităţii acestora cât şi datorită unui posibil conflict
cu setul personal de valori al elevilor noştri. De asemenea, răbdarea şi înţelepciunea în lucrul
cu elevii de gimnaziu sunt imperative. Nu vom putea potoli focul cu foc!...

5

P2 T2
U1 S4

Competenţe socio-emoţionale speciﬁce disciplinei Religie
generate de dezvoltarea inteligenţei emoţionale
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Scurtă reflecție despre generația Selfie
2. De la selfie la conștiinţa de sine
3. De la conștiinţa de sine la venirea în sine
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi avea noi perspective asupra modului în care puteți încuraja
dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor dumneavoastră
• Veţi dispune de o serie de repere utile în dezvoltarea de competențe
socio-emoționale specifice disciplinei Religie

III. Cuvinte-cheie

inteligență emoțională, conștiință de sine, venire în sine

Deși, în aparenţă, unicei ore de Religie săptămânale nu i s-ar acorda o prea mare
importanţă, faptul că de multe ori ea este aşteptată de către elevi o evidențiază ca „oază”
5’
de liniștire și relaxare între celelalte discipline şcolare. Şi ce ar putea fi mai frumos decât
Primii pași să te îndrepţi spre sala de clasă și să vezi că elevii chiar se bucură de reîntâlnire! Unul
dintre motivele bucuriei poate fi acela că această oră este una a unei inerente relaţionări și comunicări, spre
comuniune dar, în același timp, reprezintă „răgazul” de a privi înlăuntrul propriei existenţe, uneori doar constatativ, alteori, când prindem curaj, chiar auto-critic. Pe cât de paradoxal pare, momentul de glorie al nostru
nu este acela în care reușim să dăm răspunsuri corecte elevilor noștri, ci acela în care reușim să îi facem să își
pună întrebările cu adevărat esenţiale.
Vom încerca ceva similar în secvenţa de faţă: să oferim câteva repere cu ajutorul cărora să îi puteți
ghida pe tineri spre cunoașterea de sine, spre asumarea și conștientizarea acestui proces, precum și spre înțelegerea modului în care sinele ajunge să se dăruiască semenilor.

1. Scurtă reﬂecţie despre generaţia Selﬁe1
Acum câteva zile am înlocuit un coleg profesor de Religie pentru o oră, la clasa a IX-a, în
altă școală. Trecând peste situaţia tensionată dată de faptul că tinerii urmau să răspundă
cu toţii la Engleză, imediat după acea oră, totul a decurs într-o atmosferă plăcută. După
30’
scurta prezentare și „înştiinţarea” că nu voi preda o lecţie, nefiind în şcoala mea, trecând
Teorie
discret peste propunerea de a-i lăsa să înveţe la Engleză, la un moment dat am auzit o tentativă de melodie, întreruptă brusc, fiind pornită cel mai probabil din greșeală. Aici a început frumuseţea orei!
L-am rugat pe băiatul „vinovat”, care roșise tot, să repornească muzica. „Dar e în engleză…” mi-a răspuns. „No problem! Repetăm împreună!” Treptat au dispărut foile cu past tense în bănci și am lăsat să decurgă
„playlist-ul” ales de ei, de la ritmuri de trance, la melodii englezești de răniţi în dragoste peste vară, până la un
reggae interpretat tocmai de Bob Marley! Moment revelator, deoarece au fost surprinși să afle faptul că Bob
Marley, cu jumătate de an înainte de a muri, a fost botezat în cadrul Bisericii Ortodoxe Etiopiene.
Deși nu îi cunoșteam pe elevi, faptul că întrebam mirat „Cine cântă piesa asta?” și că mirarea mea era
și mai mare, necunoscându-i pe artiștii respectivi, ne-a apropiat. Simplul fapt că am vrut să îi cunosc pe acești
elevi prin intermediul gusturilor lor muzicale a anulat orice distanţare dintre noi.
Să revenim însă la selfie-ul nostru. După ce am oprit muzica, am decis să discutăm avantajele și dezavantajele vestitei reţele de socializare care se traduce prin „Cartea de feţe”: comunicare, pseudo-comunicare,
prieteni, like-uri și toate cele. Dar mai ales selfie-uri! Fiecare elev avea cont și fiecare a confirmat că are cel puţin un selfie postat. Dorind să conduc discuţia spre ideea de selfie ca pericol de manifestare a egocentrismului,
am rămas surprins să aflu că pentru un selfie cu adevărat reușit, postat, se fac în jur de 40-50 de fotografii! Un
adevărat exerciţiu de răbdare, după părerea mea…
Probabil nu v-ați așteptat ca la acest curs să citiți despre... selfie. Nici noi, însă analogia următoare ne-a
determinat să îndrăzim. Dar mai bine prezentăm analogia ca model:
Selfie
Suntem în clasă. Îi rugăm pe elevi să își ia telefoanele și să își facă un selfie. Acest lucru cu siguranţă îi va mira sau chiar îi va bulversa. După ce au terminat, îi rugăm să pună telefoanele la
loc și să facă liniște. Lăsăm totul în suspans și ne vedem în continuare de oră. La sfârșitul orei le
Model
vom da însă o temă de casă: să facă un selfie moral cât mai sincer, așternut în scris pe o singură
coală sub forma unei note de jurnal, pe care să o aducă la următoarea oră, sigilată într-un plic. Depinde de
fiecare dacă va face public „selfie-ul” său sau nu, în clasă.

1

2

Selfie – denumire generală dată fotografiei de tip autoportret, des întâlnită pe reţelele de socializare.

30’
Practică

„De ce ţi-e frică nu scapi!” zice o vorbă românească. Vă rugăm să vă faceți un selfie moral,
redat în scris, în maxim o pagină. Cu siguranţă va apărea tentaţia cosmetizării, dar asta ar
echivala cu „trucarea” selfie-ului în Photoshop, cu fine reglaje de lumină. Vă provocăm să
testați dumneavoastră înșivă ceea ce veți cere ulterior elevilor.

2. De la selﬁe la conştiinţa de sine
Dacă în realitatea mai mult sau mai puţin virtuală, selfie-ul are scopul de a ne pune în centrul atenţiei
pentru a fi admiraţi sau pentru a atrage atenţia asupra noastră, în cadrul orei de Religie, după cum menţionam anterior, putem să propunem analogic importanţa exerciţiului conștiinţei de sine. Adică să încercăm să
fim în primul rând atenţi la starea noastră interioară, la a simţi corect propriile emoţii și sentimente, așa cum
un selfie reușit redă corect aspectul nostru exterior dintr-un anumit moment.
Îmi vin în minte cuvintele mitropolitului Bartolomeu Anania, care, închis fiind, după un episod de
tortură fizică, s-a pomenit în celulă rugându-se pentru cei ce tocmai îl chinuiseră. Iar ceea ce a urmat denotă
cu adevărat un exemplu al cernerii și al conștiinţei de sine:
„Atunci am avut o întrebare de conştiinţă şi m-am întrebat eu, pentru propria mea examinare:
“Îi ierţi pentru că eşti călugăr şi pentru că credinţa şi religia şi Biserica ta îţi ordonă să-i ierţi sau
îi ierţi pentru că-i ierţi pur şi simplu?”. Nu vă imaginaţi ce bucurie imensă a zvâcnit în mine, în
forul meu interior, în clipa în care mi-am răspuns: “Nu, îi iert pentru că îi iert. Necondiţionat, nu
în funcţie de religia mea. Ci îi iert pentru că vreau să-i iert!””
(fragment din interviul publicat de către Ilie RAD în România Literară, Nr. 38/2010)
Întrebările existenţiale ale adolescenţilor nu ajung, probabil, la profunzimea exemplului de mai sus ci
se mişcă în perimetrul unui permanent „încotro?”. Tumultul vârstei necesită o permanentă stare de atenţie,
de trezvie. Mergând „pe drumul tău” nebătătorit, spre ţinta ta, trebuie să ai grijă să nu aţipeşti, să nu ratezi
staţia în care trebuie să cobori ca să schimbi trenul… La acest gen de atenţie trebuie să îndemnăm în cadrul
orelor noastre de Religie: aceea de a nu fi distraşi de neesenţial pe parcursul călătoriei noastre.
Fiecare dintre noi avem câte un „călcâi al lui Ahile” pe care încercăm să îl protejăm sau să îl ascundem
cât mai bine, din punct de vedere emoţional. Ne controlăm cu greu adevăratele gânduri atunci când acestea
ar putea fi incomode pentru noi sau pentru ceilalţi. Tăcem din complezenţă sau din laşitate. Vorbim calculat, după reguli precise de persuasiune învăţate la cursurile de marketing. Cu toate acestea, la bilanţul zilnic
al punerii capului pe pernă, în faţa propriei conştiinţe ne vom judeca lipsa de tact pedagogic, de control al
emoţiilor: „Ce o fi crezut copilul acela când am urlat la el să nu mai scârţâie banca?”; „Oare i-am răspuns la
salut colegului profesor de Matematică?”; „Poate era mai bine dacă nu mă uitam azi la Fifty shades of Grey…”
„Paza gândurilor” este una dintre cele mai grele misiuni ale noastre, deoarece ţine doar de noi să
filtrăm ce anume accceptăm din ceea ce ne invadează mintea. Noi trebuie să facem diferenţa dintre „ce-ţi
trece prin cap” şi ceea ce rămâne acolo. Elevii au tendinţa de a se lăsa duşi de val şi de a se modela în funcţie
de standardele grupului din care fac parte, bazându-se pe prietenia lor. Dar nu întotdeauna dreptatea este de
partea lor. Pentru a susține această idee și importanța păzirii gândurilor, putem invoca la oră exemplul dreptului Iov în ideea păstrării integrităţii personale, chiar dacă opiniile sau acţiunile noastre nu sunt pe aceeași
lungime de undă cu cele ale grupului din care facem parte. Cea mai apropiată fiinţă, soţia sa, este cea dintâi
prin care se încearcă smintirea lui Iov: „Femeia lui i-a zis: – încă te mai încăpăţânezi în neclintirea ta? Blesteamă-L pe Dumnezeu și mori!” (Iov 2, 9). Să nu uităm că cei trei prieteni ai lui Iov (Elifaz, regele Temanilor,
Bildad, domnul Șuahilor și Ţofar, regele Naamahilor) erau înalţi demnitari ai popoarelor lor, demnităţile
implicând și atributul înţelepciunii. Cu toate acestea, toţi sunt convinși că suferinţa lui Iov este o urmare a
păcatelor și rămân închistaţi în această idee până când Însuși Dumnezeu îi mustră, vorbindu-le.
Ca o scurtă concluzie la lecţia Iov, făcând referire la relaţiile noastre cu grupul de prieteni, cu semenii,
putem spune că nu întotdeauna bunele intenţii ale prietenilor sunt în conformitate cu adevărata iubire. De
aceea, este necesar să discernem cu atenţie și să alegem statornicia în credinţă.
3

Motivaţia este o altă competenţă socio-emoţională pe care o putem cultiva în cadrul orelor de Religie.
Întreaga luptă spre mântuire s-ar nărui dacă nu am fi motivaţi permanent să nu uităm ţinta sfinţeniei. Am fi
asemenea luptătorului de box din filmele americane care, fără motivaţia antrenorului, ar rămâne permanent
la podea, cu arcada spartă. Este bine că americanii sunt iubitori de happy-end-uri, și în ultimele minute din
film, eroul, deși aparent epuizat, dă lovitura de graţie.
Legat de aceasta, într-o rugăciune de dimineaţă, zicem așa: „Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită...”. Tradusă în termenii veacului nostru ar putea fi așa: „Doamne, motivează-mă să lupt cu ispita și dă-mi
răbdare până o voi birui!”. Îndelunga-răbdare este enumerată de către Sfântul Apostol Pavel între roadele
Duhului Sfânt (Gal. 5, 22) însă ea este precedată de voie, ca dar al Duhului Sfânt, deoarece fiecare dintre noi
primim mai întâi darurile Duhului Sfânt după care, prin colaborarea noastră cu Harul, obţinem roadele. Iată
cum un singur fragment de rugăciune ne poate motiva și, cu atât mai mult, o rugăciune întreagă.

60’
Practică

Se spune că un samurai a cerut cândva unui maestru Zen să-i explice ce este raiul și iadul. Călugărul i-a răspuns cu dispreț, „Ești doar un bădăran lipsit de valoare. Nu-mi voi
pierde timpul cu oameni ca tine!” Simțindu-și onoarea atacată, samuraiul a smuls sabia
din teacă și a strigat „Aș putea să te omor pentru impertinența ta.” „Acesta“, i-a replicat
călugărul calm, „este iadul.” Uimit și recunoscând adevărul în ceea ce spunea călugărul,
samuraiul s-a calmat, a pus sabia în teacă și s-a înclinat mulțumind călugărului pentru
înțelegere. „Iar acesta“, i-a spus călugărul „este raiul.“

1. Lecturați textul de mai sus și analizați-l din perspectiva tehnicii de dezvoltare a inteligenței emoționale pe care o folosește maestrul Zen. Apoi:
a) Explicați în aproximativ 100 cuvinte strategia maestrului.
b) Explicați în aproximativ 100 cuvinte parcursul de dezvoltare a inteligenței emoționale pe care
îl intuiți în sufletul samuraiului.
c) Identificați în tradiția creștină un episod similar între un „maestru” și un „ucenic”, urmărind
atât strategia maestrului, cât și parcursul de dezvoltare a ucenicului.

3. De la conştiinţa de sine la venirea în sine
Asemenea fiului risipitor, ajungem măcar odată în viaţă în situaţia în care simţim nevoia de
a ne opri, de a ne așeza pe marginea vălăului unde (ne) mănâncă porcii și de a ne întreba:
„Ce caut eu aici? Locul meu ar trebui să fie alături de Tatăl meu!”. De cele mai multe ori
10’
evităm acest dialog interior deoarece este unul incomod, el impune acceptarea faptului
Teorie
că nu suntem pe drumul cel bun și că am greșit. Însă aceste momente de constatare la
rece a propriei situaţii ne pot readuce în starea iniţială, starea dinainte de îndepărtarea noastră de adevărata casă.
Precum în evoluţia socială avem unele momente de progres, altele de stagnare și altele de regres, tot
așa putem vorbi și despre evoluţia noastră emoţională și spirituală. De obicei, după o ascensiune în avânt,
avem tendinţa de a cădea. Aerul rarefiat de la înălţime nu ne face tocmai bine... Acesta este pericolul extremelor! În astfel de momente ne paște pericolul desconsiderării propriei persoane. Ne simţim zadarnici, nu
ne mai vedem utilitatea și eficienţa de altădată, devenim irascibili și ne trădăm vulnerabilităţile. Acesta poate
deveni pragul căderii noastre. Cunosc oameni care au fost destabilizaţi emoţional de un eșec, de un divorţ,
de faptul că au fost concediaţi și nu și-au mai revenit. S-au izolat din punct de vedere social și singura lor
evadare a fost în lumea licorilor bahice și în cea a abandonului oricărui proiect de viitor. Această atitudine de
înfrângere este similară căderii în păcat, apoi căderii din păcat în patimă. Lupta pentru ridicare pare a fi prea
grea și pare chiar a nu merita efortul.
Acesta este momentul în care trebuie să acceptăm ideea nevoii de ajutor: din partea semenilor și mai
ales din partea lui Dumnezeu. Momentul „venirii în sine”.
4

Trebuie să acceptăm, însă, și ideea că nu doar în starea de cădere maximă avem nevoie de ridicarea
până la regăsirea echilibrului. Recent, cu ocazia valului de refugiaţi care „invadează” Europa, am avut ocazia
de a constata că mulţi dintre cunoscuţii de pe Facebook au căzut în extrema unei paradoxale apărări cu iataganul în ceea ce privește neamul și credinţa strămoșească. Iar extremismul nu înseamnă echilibru. De nicio
parte a baricadelor culturale, sociale sau religioase.
Dacă pentru mântuire ni se cere iubirea aproapelui, nu putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu
și să Îi spunem că aproapele „ne-a fost simpatic”. Dacă „target-ul” săriturii în înălţime pentru un atlet este la
2,40 m, saltul nostru la 2,39 m nu ne va ajuta.

90’
Practică

a) Lecturați textul următor și identificați ce tipuri de inteligență îl caracterizează pe
fratele care întotdeauna tace atunci când îl vizitează pe Avva Antonie. (20’)
Trei părinți aveau obiceiul, în tot anul, de mergeau la fericitul Antonie. Și cei doi îl întrebau
pentru gândurile sale și pentru mântuirea sufletului, iar al treilea totdeauna tăcea, neîntrebându-l nimic. Iar după multă vreme i-a zis avva Antonie lui: iată, atâta vreme ai de când vii aici
și nimic nu mă întrebi! Și răspunzând fratele, i-a zis: destul îmi este numai să te văd, părinte.
(Patericul egiptean, Avva Antonie, 29).

b) Vistiana are 19 ani, e o fată inteligentă, cuminte, cultivată și pretenţioasă. După ce a curtat-o cu
maxim de răbdare timp de peste un an, H. a reușit să îi câștige încrederea și să devină primul ei prieten. Până
aici totul e ok. Tatăl Vistianei e creștin, român (ultra)naţionalist, spirit în care și-a crescut și unica fiică. Marea
problemă a apărut când Vistiana i-a spus acestuia de prietenul său cel dintâi, H., adică Hasan. Aţi intuit, Hasan e musulman. Dar e mai ales înalt, frumos, cult, manierat, răbdător și toate cele. Tatăl nu vrea să accepte
această relaţie, cu toate că nu l-a întâlnit pe Hasan.
Cerinţa: Dumneavoastră sunteți profesorul de Religie al Vistianei, care vă cere ajutorul în situaţia
de faţă.
i. Ce o sfătuiți pe Vistiana în legătură cu relaţia aceasta? (20’)
ii. Ce îi spuneți tatălui Vistianei, care este și prieten cu dumneavoastră și vrea să îl ajutați să o convingă să renunţe la relaţie? (20’)
c) Pornind de la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (306-373 d.Hr.), fragmentul „Iar duhul curăţiei,
al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău”, imaginează o scurtă prezentare
în faţa elevilor, în care să evidenţiezi actualitatea (permanentizarea) acestui mesaj, raportat la mai moderna
inteligenţă emoţională. (30’)

Punctul pe i
Întreaga oră de Religie se bazează pe relaţionare. Acest lucru „forţează” profesorul să fie mereu
„en garde” în ceea ce priveşte diferitele situaţii care pot să apară în clasă, pe baza diferenţelor
interpersonale legate de feluritele grade de inteligenţă emoţională ale elevilor. Trebuie căutată
sursa deficitului de inteligenţă emoţională a unora dintre elevi, pentru a putea fi adusă, treptat, la un nivel rezonabil care să permită dezvoltarea competențelor socio-emoționale vizate de
disciplina Religie.

5

P2 T2
U2 S1

Conceptul de art-terapie și
gradul de operaţionalizare la ora de Religie
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Arta ca posibil factor terapeutic în cadrul orei de Religie
2. Parabola biblică – vehicul pentru modele comportamentale și morale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea folosi, în favoarea experienţei didactice, abordarea psihologică
specifică art-terapiei
• Veţi putea utiliza parabolele biblice utilizând semnificaţiile acestora din
noi perspective

III. Cuvinte-cheie

parabola biblică, art-terapia, modele comportamentale, modele morale

Înţelegerea ca modalitate de sensibilizare, de apropiere de frumos şi armonie a oricărei
forme de exprimare artistică este deja o realitate. Fenomenul artistic face apel la emoţii,
5’
îndeamnă la reflecţie, la aplecare înspre profunzimile fiinţei umane. Valorificarea oricărei
Primii pași forme de manifestare artistică şi în cadrul orelor de Religie poate părea străină de modul
de predare clasic, însă metodele moderne de predare şi modificările de natură emoţională ale elevilor din
generațiile actuale pot fi puse tot mai mult în relație cu manifestările de natură artistică.
Literatura, ca formă de exprimare artistică, reprezintă o sursă inepuizabilă de inspiraţie în actul predării.
Textele biblice, în speţă parabolele biblice, sunt, datorită conţinutului lor educativ, o formă de prevenire a
unor comportamente sau de vindecare a unor traume sufleteşti. Forma de adresabilitate la modul general,
fără o ţintă direct sesizabilă le conferă acestora un grad de inserţie mult mai ridicat în modul de a gândi.
Secvenţa de faţă propune o prezentare a modului în care ora de Religie poate valorifica modalităţile
creative de manifestare, în mod deosebit inspirate din textele biblice, în scop terapeutic sau de prevenire a
apariției stărilor conflictuale și a agresivității de orice tip în cadrul orei de Religie.

1. Arta ca posibil factor terapeutic în cadrul orei de Religie
Folosirea artei ca formă de exprimare a sinelui sau ca formă de transpunere a unor concepte morale prin intermediul mijloacelor de exprimare artistică constituie o modalitate
de apropiere constantă a omului de adevăr, de profunzimea existenţei lui. Pentru elevul
60’
de gimnaziu, acesta este un mod plăcut de a-l sprijini în efortul lui de a se înţelege pe
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sine, de a se descătuşa din încorsetarea tensiunilor şi anxietăţilor acumulate în diverse
situaţii. Evoluţia omului este sinusoidală, nu pare a fi construit pentru o stare continuă de bine sau de rău. El
cade, se ridică, învaţă (sau nu) din ceea ce a experimentat. În cazul elevilor, prin artă se ajunge la optimizarea propriilor capacităţi de relaţionare atât cu cei de o vârstă cu ei, cât şi cu adulţii (părinţi/profesori)
pentru ca, în cele din urmă să se poată vorbi despre strategii proprii de rezolvare a conflictelor de natură
interioară su exterioară.
Forme ale art-terapiei compatibile cu actul religios-educativ:
► pictura pe lemn sau pe sticlă, reprezentând scene sau presonaje biblice dar și natura ca expresie
a iubirii și perfecţiunii divine;
► muzica sub formă de audiţie sau de interpretare;
► literatura religioasă (proza și poezia, literatura de tip jurnal autobiografic, etc.);
► modelajul ca mijloc de punere în valoare a capacităţii de control a emoţiilor și de transpunere
a sentimentelor în planul vizibilului;
► teatrul ca modalitate de punere în lumină a unor valori morale, de exprimare a emoţiilor profunde;
► jocul de rol ca posibilitate de dezvoltare a empatiei și înţelegerii faţă de aproapele.
Beneficii ale art-terapiei:
► dezvoltarea inteligenţei emoţionale;
► dezvoltarea abilităţilor de exprimare;
► comunicare și relaţionare în spiritul credinţei și al iubirii de aproapele;
► responsabilizare faţă de școală, familie și comunitate;
► adaptarea la exigenţele societăţii dar și avertizare în ceea ce privește pericolele reale;
► dezvoltarea imaginaţiei și a cretivităţii;
► dezvoltarea unor modalităţi sănătoase de rezolvare a conflictelor;
► dezvoltarea armonioasă;
► creșterea stimei de sine;
► dezvoltarea unui limbaj care să poată transpune cele mai profunde trăiri prin intermediul metaforei.
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Tehnicile art-terapiei oferă elevilor ocazia de a explora şi de a înţelege propriile transformări, specifice
vârstei, de a da glas simțămintelor cu ajutorul formelor simbolice de exprimare şi de comunicare ca: metafora, jocul, varietatea de culoare şi sunet. Dacă realitatea cu care elevii se confruntă este dominată de stări
tensionate şi de relaţii personale lipsite de armonie, aceştia vor fi în mod sigur afectaţi şi poate, deşi greu
observabil, vor utiliza aceste forme de exprimare pentru eliberarea unor tensiuni, pentru înţelegerea şi depăşirea lor. Astfel, ceea ce este dificil de exprimat în cuvinte devine uşor de transpus prin intermediul tehnicilor atistice de exprimare a sinelui. Orice modalitate aleasă de copil pentru a se deschide constituie pentru
cadrul didactic un prilej de îmbogățire a celor cunoscute deja despre elevul în cauză, noile informații fiind
aflate prin intermediul manifestării artistice a acestuia şi fiind desprinse din comportamentul ulterior al
copilului. Atmosfera favorabilă sensibilizării elevilor, indiferent de starea lor iniţială, îi ajută pe aceştia să se
exprime liber, să-şi dezvăluie, pe măsura puterii de exteriorizare, acele trăiri care, în alt fel de circumstanţe,
par de nemărturisit.
Desenul sau pictura contribuie semnificativ la raportarea conştientă la sine şi la ceea ce îl înconjoară
dar, totodată, la ceea ce urmează a fi reprezentat (scenă biblică, personaj biblic) şi la mesajul pe care îl poate
transmite celor din jur.

desenul/pictura

exprimarea emoţiilor/eliberarea de sub intervenţia
exterioară/stabileşte identitatea persoanei/raportarea la
modelul personajului biblic reprezentat

Modelajul oferă ocazia de a utiliza simţul tactil, alături de variatele senzaţii de natură kinestezică,
pentru a descătuşa mai ales pe cei cu o fire foarte introveritită, care au mari dificultăţi în a exprima ceea ce
simt, gândesc sau doresc.

modelajul

flexibilitatea şi maleabilitatea gândirii/control/
stăpânire de sine/spargerea blocajelor/

Colajul poate ajuta la eliberarea imaginaţiei prin utilizarea diverselor forme de exprimare senzorială
şi emoţională. Cu ajutorul acestei tehnici pot fi reprezentate atât scene biblice, cât şi îndemnuri morale.
Totodată se dezvoltă răbdarea prin apelul la motricitatea fină. Elevii implicaţi în astfel de activităţi au o mai
mare disponibilitate în a-şi împrumuta lucrurile, în a face schimb de idei sau în a accepta sugestii din exterior.
Manifestarea literară surprinsă sub forma creaţiilor personale ale elevilor sau în urma unei atente
selecţii realizate de către cadrul didactic, poate contribui la exprimarea sau identificarea unor sentimente
ascunse, neexprimate în alte condiţii. Totodată, datorită subtilităţii adresabilităţii, metaforele prezente în
textele literare sau biblice pot modela indirect caractere şi pot constitui modele de viaţă demne de urmat sau,
prin puterea contra-exemplului, de evitat.
textul literar/
biblic

asocierea experienţelor personale cu cele prezente în
textele propuse/ rol terapeutic/schimbă atitudini,
comportamente/dezvoltă limbajul necesar comunicării

Teatrul (de păpuşi)/jocul de rol/jocurile de mişcare creează o atmosferă de interacţiune între elevi.
Cei implicaţi pot experimenta prin simulare diverse stări, pot să își dezvolte empatia şi altruismul datorită
rolului pe care îl joacă şi mai ales graţie faptului că pot conştientiza caracterul temporar al trăirilor acestora
în comparaţie cu cei care experimentează trăiri mai puţin favorabile dezvoltării în permanenţă. Elevii învaţă
să dea un sens vieţii şi lumii din afara lor și să-şi structureze gândurile astfel încât raportarea lor la cei din jur
să fie în armonie cu cea faţă de sine şi faţă de Dumnezeu.
3

Teatrul (de păpuşi)/
jocul de rol este/
jocurile de mişcare

dezvoltă empatia, altruismul, armonia cu sine,
cu semenii şi cu Dumnezeu

Filmul sau arta fotografică pot constitui modalităţi de promovare a valorilor umane şi au un mare impact asupra elevilor, recunoscut fiind faptul că, în zilele noastre, vizualul are o mare influenţă asupra evoluţiei
sau involuţiei acestora.

filmul/arta fotografică
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generează comportamente/
preîntâmpină devieri comportamentale/
sensibilizează/ emoţionează/

Propuneți o activitate didactică în care să valorificați una din formele artistice menționate
(desen, pictură, modelaj, teatru, dans, muzică, fotografie etc.) la ora de Religie, activitate
care să fie adecvată temei pe care o predați în ziua respectivă

2. Parabola biblică - vehicul pentru
modele comportamentale şi morale
În debutul secvenței accentuam faptul că parabolele biblice au un potențial educativ și formativ extraordinar, putând fi valorificate inclusiv ca forme de prevenire a unor comportamente negative sau ca forme de vindecare a unor traume sufletești. Ambele modalități
25’
de valorificare sunt și instrumente de prevenire/atenuare a stărilor conflictuale la ora de
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Religie. În continuare vom explora o serie de caracteristici ale parabolelor biblice care pot fi
valorificate de profesorul de Religie în procesul de definire a unor modele comportamentale și morale pozitive.
Parabola biblică :
► acţionează în plan emoțional;
► se adresează intuiţiei uzând de fantezia personală;
► lărgește spaţiul interior al ascultătorului;
► o lecţie indirectă;
► instument de auto-optimizare;
► ajută elevii să vadă lucrurile altfel;
► ajută la aflarea căilor proprii de depășire a dificultăţilor (hiper-emotivitatea, nesiguranţa);
► încurajează ideile personale;
Evenimentele relatate în cadrul unei parabole sau pilde sunt alese astfel încât să rezoneze cu experiența
de viață a ascultătorului. Fiecărui auditoriu i se prezintă un episod distinct, cu un fir narativ unic și cu personaje aparținând unui anumit tipar. Registrul imagistic trebuie să fie, în mod necesar, familiar ascultătorului.
Acest principiu este operant în textul biblic, unde întâlnim imaginea Păstorului celui bun care poartă grijă
de oile sale sau a Stăpânului viei, pentru că atât păstoritul cât și viticultura constituiau ocupații de bază ale
evreilor și, ca atare, ei erau capabili să perceapă mesajul din spatele acestor imagini cu care erau familiarizați.
Pilda samarineanului milostiv rezona, în mintea evreilor cărora li se adresa Mântuitorul, cu suma de prevederi legislative referitoare la grija față de cei aparținând unor categorii defavorizate. Pilda fiului risipitor le
era ușor accesibilă pentru că în fiecare familie se punea problema împărțirii moștenirii într-un mod corect și
echilibrat. În acest mod, li se deschidea o nouă perspectivă de înțelegere a unor aspecte obișnuite din viață,
care primeau dintr-o dată o semnificație spirituală și foarte personală.
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Urmând același tipar, profesorul de Religie poate valorifica pildele prezente în textul biblic sau poate
chiar crea noi pilde adaptate următoarelor criterii:

să utilizeze imagini
sau realități foarte
cunoscute elevilor;

să transmită o
învățătură morală
centrală;

să expună simplu
firul narativ pentru a
asigura transmiterea
eficientă a mesajului;

să cultive o atitudine
irenică prin conștientizarea existenței diferitelor perspective
asupra unui subiect
unic.

Considerăm că, deși criteriile ar putea fi mai numeroase, acestea sunt cele esențiale pentru ca o pildă
concepută de profesorul de Religie să poată deveni, pe lângă o formă de artă literară, un instrument eficient
de prevenire a conflictului prin modelarea comportamentală și morală a elevilor.
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a) Concepeți o pildă care să respecte cele 4 criterii indicate anterior, adaptată la un colectiv
de elevi la care predați Religie, și b) explicați cum o valorificați în predare pentru a modela
comportamentul elevilor și pentru a le transmite diferite învățături morale.

Punctul pe i
Actul predării la clasă presupune responsabilitate atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi în
ceea ce priveşte forma de transmitere a acestuia. Preceptele religioase sunt transmise în multe
moduri încă din primii ani de viaţă, rolul familiei fiind esențial în acest sens. Totodată, evoluţia
şcolară presupune asimilarea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor competenţe în armonie cu nivelul cognitiv atins într-un anumit moment de către elevii cărora ne adresăm. Dacă aceste aspecte
sunt puse în relaţie cu modalitatea de exprimare artistică, rezultatele obţinute vor valorifica
acele calităţi care pot pune în lumină sensibilitatea elevilor sau pot ajuta la analizarea propriilor nevoi şi
dificultăţi dintr-o perspectivă detaşată.
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Imaginea/icoana între obiect și subiect,
în contextul culturii vizuale actuale
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Imaginea/icoana între vizibil și invizibil
2. Imaginea/icoana între apariție și aparență
3. Tentații privind lectura imaginii în contextul culturii vizuale actuale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi conștientiza care sunt tentațiile eronate ale culturii vizuale actuale
cu privire la imagine/icoană
• Veţi putea expune un discurs echilibrat cu privire la imagine/icoană în
contextul culturii vizuale contemporane

III. Cuvinte-cheie

icoană, imagine, obiect, subiect, cultură vizuală

După ce am prezentat în linii mari termenii și conceptele asociate temei imaginii/icoanei
și am expus specificul și importanța icoanei zugrăvite în stilul răsăritean, considerăm că
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este timpul să discutăm și despre modul în care ne raportăm noi, în contextul culturii
Primii pași vizuale contemporane, la imagine/icoană. Cine s-ar putea lipsi astăzi de imagini? Lumea
este construită din imagini sau pornind de la imagini, iar omul, pe de altă parte, a fost plăsmuit după un
chip, după chipul lui Dumnezeu. Ca atare, tot ceea ce intră în câmpul nostru vizual reprezintă un obiect la
care ne raportăm sub o formă sau alta. Un peisaj, de exemplu, ne inspiră sau ne trezește anumite trăiri în
funcție de percepția generală față de acest obiect supus cunoașterii și implicit în funcție de percepția noastră
subiectivă. Când, însă, obiectul la care ne raportăm este o icoană, lucrurile se schimbă semnificativ. Icoanele
sunt imagini care par să reflecte o lume pe care nu o conțin, deoarece nu au o esență și o existență concretă.
Pe de altă parte, icoanele nu au capacitatea de a arăta nici cea mai mică interioritate, fiind numai apariții,
suprafețe fără profunzime1. Cu această ultimă afirmație și cu jumătate din cea anterioară credem că v-am
introdus într-o zonă în care „particule de apă rezultate din vaporizarea apei de pe pământ, aflate în suspensie
în atmosferă, la suprafața solului, îngreunează vizibilitatea” (DEX – mai pe românește acum sunteți probabil
în ceață). Vom clarifica demersul logic pe parcursul secvenței prin apelarea la scrierile lui Hans Urs von Balthasar.
Până atunci, este important să conștientizăm că icoana este o imagine extrem de complexă care stârnește
conflicte, care provoacă mintea să înțeleagă mai mult decât pot ochii să vadă și care oferă subiectului uman
un obiect de contemplare.…
În cadrul secvenței, veți întâlni aspecte care conturează cultura vizuală contemporană complexă. Important este să vă familiarizați cu modul în care se raportează cultura vizuală actuală la imagine și la icoană
deopotrivă, pentru a vă adapta discursul iconologic la specificul și mentalitatea epocii.

1. Imaginea/icoana între vizibil și invizibil
Accesul la internet și filmele science fiction le-au oferit elevilor
posibilitatea de a se familiariza cu un univers virtual focalizat
mult pe imagine. Universul creat în acest mediu virtual poate
35’
fi nociv pentru copii pentru că, în generațiile de acum, copiii
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au ajuns să trăiască în aceste universuri paralele cu realitatea, captivați de imaginile care le-au fost puse înainte. Acest aspect, deși, este
unul negativ, poate sluji mult misiunii noastre. Copiii care sunt deprinși cu realitățile virtuale pot fi stimulați cu ușurință să reflecteze la ceea ce nu este perceptibil
ochiului trupesc. Printr-un obiect vizibil îi putem stimula să perceapă ceea ce
este invizibil! Cu alte cuvinte, un elev deprins să trăiască într-o realitate virtuală
dominată de imagini, poate fi îndrumat să intuiască lumea nevăzută care stă în
spatele unei icoane. Această abilitate dobândită în urma vizionării filmelor sau a imaginilor poate fi stimulată
într-o manieră pozitivă și formativă în cadrul orelor de Religie. Icoana este o „poartă stelară” care îi poate
conduce spre o realitate nevăzută.
Când le vorbim elevilor despre lumea de dincolo, cel mai accesibil material didactic este icoana.
Aceasta este un obiect vizibil, perceput cu ochii trupești, care ne trimite cu ceilalți ochi (ai sufletului) în Împărăția Cerurilor. Prin intermediul ei, ceea ce este nevăzut devine văzut. Prin icoană le arătăm elevilor, spre
exemplu, pe Sfântul Nicolae sau Sfântul Gheorghe, biruitorul balaurului. Le oferim suportul vizual pentru a-i
ajuta să-i recunoască pe cei care, de dincolo, ne vin în ajutor. Le prezentăm prin icoană ca printr-o ghicitură
(expresie paulină) realitățile de dincolo. Și, pentru că aminteam cuvintele Sfântului Apostol Pavel care s-a învrednicit să vadă în cel de-al treilea cer lucruri pe care nu i se cade omului să le vadă, putem spune că icoana
este fărâma de lemn, de var amestecat cu câlți sau de sticlă care ne mijlocește întâlnirea cu cele pe care acum,
vii fiind, nu le vedem, dar pe care le vom recunoaște când vom ajunge în Împărăția cerurilor.
1
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Hans Urs von Balthasar, La théologique. La vérité du monde (Namur: Culture et Vérité, 1985), 141-2.

Raportându-se la ideea amintită mai sus, teologul apusean Hans Urs von Balthasar afirma că, „pentru
a da un sens imaginilor, trebuie să le împrumutăm o esență și o existență concretă pe care acestea nu o posedă
în sine”2. Acesta face aici referire la o perspectivă în care imaginea/icoana devine un obiect de lectură a unui
sens totodată imanent și exterior acesteia. Această perspectivă nu este lipsită de pericolul unei interpretări
eronate, fiindcă maniera de a situa imaginea/ icoana între a fi și a nu fi, pune probleme privirii în felul de a
vedea. Ca atare, pentru a ne raporta la icoană corect, este necesar să evităm următoarele perspective:
►

►

Prima perspectivă este legată de o lectură care va dezgoli imaginea de sensul și adevărul ei, considerând că „domeniul realului nu începe decât dincolo de apariție”3 și ca atare, va încerca să caute
realitatea ascunsă în spatele imaginilor. În fața acestei perspective ce caracterizează raționalismul4 și
mistica idealistă5 este esențial de amintit faptul că „nu există realitate decât fenomenologică6”7.
A doua perspectivă de evitat constă într-o lectură care „renunță la un adevăr presupus să se găsească în
spatele fenomenelor percepute, pentru a-l căuta în contactul direct cu multitudinea fluctuantă a aparițiilor”8. În această perspectivă specifică empirismului9, adevărul ființei va fi căutat în fluxul imaginilor.
Sensul coincide cu sensul imaginilor (aparițiilor): a fi înseamnă să fi perceput. În aceste sens nimic nu
poate fi perceput în afara celui care percepe.

Aceste două căi sunt sortite eșecului, deoarece dacă amândouă caută realitatea, prima „caută adevărul
într-o imagine fără concept”, iar a doua „dorește un concept fără imagine”, neajungând decât la „un mister
vid”10. Prin urmare, este de dorit ca, atunci când le vorbim elevilor despre importanța și rolul icoanei,
să evităm aceste două extreme pe care cultura vizuală contemporană le promovează. În spatele fiecărei
icoane se află o lume care nu poate cădea sub simțurile materiale, dar care, în mod paradoxal, devine
cunoscută prin intermediul reprezentării iconografice.
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1. Prezentați, în urma experienței didactice, modul în care se raportează elevii dumneavoastră de gimnaziu la:
a. Imagine în general (aprox. 80 cuvinte)
b. Imagine religioasă/icoană. (aprox. 80 cuvinte)

2. Alegeți o icoană (pe care să o inserați în documentul word) și expuneți în 100-150 de cuvinte cele
nevăzute prin intermediul celor ce se văd. Cu alte cuvinte, ajutați-i pe elevii dumneavoastră să vadă prin
intermediul icoanei respective Împărăția Cerurilor, prin sesizarea elementelor vizuale cu încărcătură teologic-simbolică.

Ibidem, 142.
Ibidem, 144.
4
Doctrină care consideră rațiunea ca singură sursă a cunoașterii.
5
Experiență spirituală bazată pe contactul sau comunicarea cu o realitate transcendentă ce nu poate fi cunoscută prin simțurile comune.
6
În încercarea de a lămuri ultima afirmație vă oferim definiția pe care Dicționarul Enciclopedic (1993-2009) o oferă fenomenologiei: „(‹ fr., germ.) 1. (FILOZ.; în sens larg) Studiul descriptiv al fenomenelor, distinct de cunoașterea prin cauze și legi și
de metafizică. 2. (La Hegel) Descrierea fazelor succesive prin care trece spiritul în evoluția sa de la „certitudinea senzorială” la
„cunoașterea absolută”. 3. Mișcare filozofică inițiată de Ed. Husserl, la începutul sec. 20, care opune teorii cunoașterii bazate pe
atitudinea naturalistă (presupunerea unei lumi fizice obiective existând independent de conștiință) o interpretare a elementelor
experienței noastre (fenomenele) prin prisma intenționalității. Ca metodă, fenomenologia constă în suspendarea sau punerea în
paranteză a atitudinii naturaliste și ridicarea, printr-o succesiune de reducții eidetice, la conștiința pură, independentă de orice
determinație a lumii empirice. La acest nivel, sunt surprinse esențele, ca fundamente sau condiții ultime ale cunoașterii și realității. Și-a găsit aplicații în diferite proiecte și reconstrucții contemporane din filozofie și științele umane. Reprezentanți: M. Scheler, M. Heidegger, J.P. Sartre, M. Merleau-Ponty, L. Landgrebe, R. Ingarden, E. Levinas, P. Ricoeur, E. Fink ș.a.”
7
Ibidem.
8
Ibidem, 145.
9
Teorii filosofice care fac din experiența sensibilă sursa întregii cunoașteri.
10
Ibidem, 146.
2
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2. Imaginea/icoana între apariţie și aparenţă
Este esențial ca un elev, indiferent de vârstă, să conștientizeze că icoana nu este un scop
în sine, că ea nu este sfântă prin ea însăși, ci prin cel care este reprezentat pe ea. Ca atare,
icoana intermediază întâlnirea dintre om și sfântul/realitatea spirituală pe care o în30’
fățișează. Ceea ce ne apare înaintea ochilor pe icoană ne determină să activăm ochii spiTeorie
rituali și să conștientizăm că, prin intermediul unei tainice rostiri orante, ne poziționăm
în proximitatea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului sau a Sfinților. Prin rostirea numelui sfântului reprezentat
în icoană, noi nu numai că-l facem prezent înaintea noastră, ci ne transpunem într-o realitate care transcende
palpabilul. De multe ori trăim cu impresia că sfinții vin la noi când ne rugăm înaintea icoanei lor. În realitate
lucrurile stau cu totul altfel. Nu Domnul/sfinții coboară la noi, ci noi urcăm la El/ei. Prin icoană, noi nu-i
aducem pe sfinți la noi, ci noi mergem înspre ei. Cu alte cuvinte, noi nu rămânem în fața unei icoane, care
reprezintă în chip chenotic o realitate spirituală (chipul Domnului/a unui sfânt), ci mergem în Împărăția
Cerurilor ca să ne întâlnim cu cel reprezentat.
În urma acestor reprecizări ale elementelor de bază în înțelegerea icoanei, vă propunem câteva repere
privind cultura vizuală actuală, cu sublinierea extremelor pe care este important să le evităm.
Prin apariție, obiectul (imaginea/icoana) începe să semnifice, oferindu-se spre interpretare subiectului. În acest context, subiectul (adică omul) este invitat să traverseze imaginea pentru a cunoaște obiectul.
Nu este vorba de actul subiectiv de a vedea, ci de actul prin care subiectul este transportat înspre obiect, și
mișcându-se în realitatea sensibilă, solicită lumea sensurilor. În acest sens Hans Urs von Balthasar subliniază
că: „adevărul nu rezidă în aparițiile ca atare” nici „în spatele aparițiilor”, ci „într-un mijloc intermediar dintre apariție și ceea ce efectiv apare”11. Într-o astfel de perspectivă există riscul de a avea o imagine care este
dublul palid al originalului: ce arată această imagine? Cum este posibil să sesizăm imaginea care este totodată
revelatoare a profunzimii ființei și fără să fie ea însăși profunzimea? Putem să ne imaginăm încrucișarea
dintre un plan și profunzime. Astfel, profunzimea invizibilă se exprimă și se arată în planul exteriorității.
Acest lucru înseamnă că imaginea se vede încărcată de conținutul semnificativ al invizibilului, în timp ce
esența face presiune oarecum înspre exterior12. Astfel, imaginea revelează profunzimea fără a fi profunzimea însăși, ci doar o profunzime care este dată de imagine. Nu există imagine decât acolo unde ea se oferă și
se retrage, căci ceea ce se revelează în ea nu poate fi cunoscut în întregime.
Această atenționare vizează două rătăciri.
► Prima constă în a stabili o echivalență între imagine și esența obiectului. Această perspectivă este specifică estetismului13, acordând semnificațiilor imaginilor statutul de sens și definind imaginea într-o
economie a aparenței caracterizată prin detașarea de ființă.
►

A doua rătăcire constă în separarea esenței de obiectul imaginii, căutând expresivitatea într-un concept fără imagine. Această perspectivă nu poate să conducă decât la vid.

Prin urmare, este esențial să se rețină două aspecte: faptul că icoana intermediază comunicarea dintre om și cel pe care îl înfățișează și că imaginea revelează o realitate spirituală, fără ca ea să fie în și prin
sine o astfel de realitate.

50’
Practică

Imaginați un dialog de 10 replici între un copil și un sfânt care să aibă ca subiect icoana
sfântului. Prin acest dialog, sfântul respectiv îl lămurește pe copil că, deși icoana îl reprezintă și este un semn al prezenței personale, aceasta nu îl cuprinde în totalitate.

Ibidem, 146.
Ibidem, 148.
13
Estetismul desemnează o concepție superficială a frumuseții, având tendința de a evalua lucrurile și oamenii numai din punct
de vedere estetic.
11
12
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3. Tentaţii privind lectura imaginii
în contextul culturii vizuale actuale
30’
Teorie

Înainte de a finaliza această secvență, este important să expunem într-o manieră
rezumativă cele mai des întâlnite tentații de lecturare a imaginilor în contextul lecturii
actuale:

► Tentația idealistă
În această perspectivă trecem de la materialitatea imaginii, depășind astfel realitatea sensibilă pentru
a ne situa căuta adevărul imaginii în invizibilitatea ideilor. Este o manieră de a idealiza materia. Se știe că
materia nu este neutră, deoarece pe ea se grefează semnificațiile14.

Tentația materialistă
Raportarea imaginii la obiectul material este importantă, deoarece înainte de a semnifica, imaginea este
un obiect material. Riscul este acela de a încărca materia cu tot felul de puteri (magice, supranaturale, etc.)15.
►

Tentația exteriorității
Este vorba de a avea o privire pur exterioară: cum întâlnim adesea în fenomenul modei care implică
o cunoaștere alta decât cea rațională, integrând aparența, emoția, frivolul.
►

►

Tentația interiorității
Această perspectivă implică o viziune pur interioară: obiectul este perceput din interior.

Tentația de a separa imaginea de cuvânt
Orice muncă despre imagine este și o muncă despre cuvânt. Pentru a fi imagine, aceasta provoacă
cuvântul pentru a fi înțeleasă ca imagine. Imaginea este solidară cu cuvântul și gândirea. Cuvântul nu are
o prioritate de principiu asupra imaginii, fiindcă cuvintele sunt imagini, abstracții ale unor lucruri văzute.
Există însă diferențe între discursul iconic și cel lingvistic: în primul enunțurile sunt situate unul după unul
în timp, pe când în al doilea toate mesajele sunt situate în același moment în aceeași pagină.
►

Dănuț este un elev foarte credincios care merge adesea la mănăstirea Nicula din județul
Cluj, unde este o icoană făcătoare de minuni. El le spune colegilor că toate rugăciunile ros50’
tite înaintea icoanei respective sunt ascultate, fiindcă Maica Domnului este foarte prezentă
în acea icoană.
Practică a. Care este opinia dumneavoastră despre poziția lui Dănuț? Îi împărtășiți sau nu opinia
privitoare la icoana făcătoare de minuni? Argumentați-vă răspunsul în 150 de cuvinte.
b. Ce îi răspundeți lui Alexie, unul din colegii lui Dănuț, care vă întreabă dacă rugăciunile lui rostite
înaintea iconiței lui de acasă sunt la fel de primite ca rugăciunile rostite de colegul său la mănăstirea Nicula?
(150 cuvinte).

Punctul pe i
Pentru a avea o abordare echilibrată în discursul său privitor la imagine și icoană, este de dorit
ca profesorul de Religie să cunoască, pe lângă perspectiva teologică, și perspectivele pe care
cultura vizuală actuală le are față de imagine/icoană în contextul definirii celor doi vectori:
obiectul și subiectul. Ținând cont de aceste direcții de interpretare este indicat ca dascălii să evite
tendințele și direcțiile eronate și, implicit să expună învățătura corectă privitoare
la imagine și icoană.

14
15

Jean-Jacques Wunenburger, Philosophie des images (Paris: PUF, 1997), 38-40.
Ibidem, 37-8.
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Modele de predare a temei Cuvântului lui Dumnezeu
în cult ca areal al comuniunii interconfesionale
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. De la Liturghia Cuvântului la împărtășirea euharistică
2. Modele de predare a temei Cuvântului lui Dumnezeu în cult
a. Propovăduirea cuvântului Domnului
b. Extragerea învățăturilor teologice din textele liturgice
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți reactualiza unele aspecte referitoare la cele două modalități
de unire a omului cu Logosul dumnezeiesc: prin cuvânt și prin taină
• Veți avea posibilitatea de a aplica la clasă modele de predare a temei
Cuvântului lui Dumnezeu în cult

III. Cuvinte-cheie

model, Cuvântul lui Dumnezeu, cult, Euharistie, predică, public speaking,
psalm, tropar,

Încă din perioada primară, creștinii au asociat propovăduirea/ tâlcuirea/ mărturisirea
cuvântului lui Dumnezeu cu ritualurile cultice. Având ca reper cina pascală în care Mân5’
tuitorul a unit cuvântul cu taina, aceștia obișnuiau să se adune în case de rugăciune
Primii pași pentru a se împărtăși în chip desăvârșit cu Cuvântul (prin ascultare/întrupare și prin
Euharistie). În Faptele Apostolilor, Apostolul Luca ne relatează un astfel de eveniment Troa (FAp 20,7-12).
Adunați într-o casă pentru a frânge pâinea (pentru a celebra Euharistia), creștinii din Troa au ascultat mai
întâi cuvântarea Sfântului Apostol Pavel care s-a prelungit până după miezul nopții. În urma învierii tânărului
Eutihie care căzuse de la etaj, Pavel a frânt pâinea și a continuat apoi să le împărtășească cuvântul lui Dumnezeu,
vorbind cu ei până în zori. Această paradigmă apostolică în care Cuvântul și Taina sunt inseparabile, a fost
asumată de Biserică ca mijloc ideal de sfințire a comunității creștine. Într-un fel sau altul, experiența mistică
a Cuvântului lui Dumnezeu în mediul sacramental este perpetuată de confesiunile creștine.
Această realitate sfințitoare poate fi expusă la ora de Religie înaintea tuturor elevilor, indiferent de confesiunea din care fac parte. Cuvântul este împărtășit credincioșilor în cadrul structurilor cultice ale tuturor
confesiunilor sub diferite forme, chiar dacă de-a lungul timpului au apărut diferite practici. Conștientizarea
și implicit experierea acestei realități în cadrul orelor de Religie va oferi elevilor posibilitatea de a beneficia de
roadele sfințitoare ale Cuvântului. În acest sens, nu ne rămâne decât să expunem câteva modalități de predare
eficientă a acestor conținuturi pentru a mijloci lucrarea mântuitoare a Cuvântului înveșnicit în cult.
„În cadrul slujbelor Bisericii, Cuvântul își asumă o valoare sacramentală: ritualul tainic este
cadrul în care Cuvântul se exprimă în modul cel mai elocvent și cel mai puternic.”
(John Breck, Puterea Cuvântului, p. 17)

1. De la Liturghia Cuvântului la împărtășirea euharistică
Liturgiștii, atunci când explică Sfânta Liturghie, o împart în două secțiuni:
prima are în centru cuvântul, iar cealaltă taina euharistică. Punctul culminant al primei părți este constituit de citirile scripturistice și de tâlcuirea
30’
cuvântului lui Dumnezeu, iar cea de-a doua parte are apogeul în împărtăTeorie
șirea reală cu Trupul și Sângele Logosului dumnezeiesc. În primele secole,
ritualul bizantin de revelare și de propovăduire a cuvântului era precedat de scoaterea solemnă
a Evangheliarului dintr-o firidă din latura sudică a altarului și ridicarea lui înaintea credincioșilor, în cadrul vohodului. Acest act liturgic era premergător citirii cuvântului lui Dumnezeu
din amvonul bisericii, care era situat undeva în mijlocul naosului pe un postament. Acest ritual
al scoaterii Evangheliei se păstrează într-o formă similară până astăzi.
În Biserica Ortodoxă, explicarea pericopei evanghelice a fost mutată spre finalul Sfintei Liturghii,
adică după chinonic/ priceasnă sau chiar la încheierea Liturghiei. Având în vedere faptul că oamenii ajung de
multe ori la biserică după citirea Evangheliei, s-a considerat uneori că este mai potrivit să se amâne explicarea
cuvântului. Chiar dacă prin această mutare s-a soluționat situația amintită, prima parte a Liturghiei nu-și
atinge oarecum finalitatea la vremea potrivită.. Acest fapt mai determină și scăderea importanței pe care o
are împărtășirea efectivă cu Sfintele Taine. Credincioșii consideră că este suficient să fie cu luare aminte la cuvântul propovăduit și gata. Ascultarea fără asumare reală a Cuvântului prin împărtășire nu oferă posibilitatea
Logosului să devină Cuvânt dătător de viață care să aducă rod bun în sufletul/pământul în care este sădit (a
se vedea pilda semănătorului).
„Oricât de ziditoare ar fi citirea din Evanghelie, oricât de elocventă ar fi predica, revelarea Cuvântului
dumnezeiesc ar rămâne incompletă fără săvârșirea tainei Euharistice. […] Liturghia Cuvântului se
împlinește, astfel, în și prin Liturghia Euharistică, Taina tainelor, care transformă Cuvântul
dintr-un mesaj despre Hristos într-o participare reală la viața sa dumnezeiască.”
(John Breck, Puterea Cuvântului, p. 16)
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Temă de reflecție
De ce credeți că ucenicii care călătoreau cu Domnul spre Emaus nu L-au cunoscut decât după
frângerea pâinii? Până atunci ochii lor erau ținuți ca să nu-l cunoască, deși le tâlcuia Scripturile!
Neînțelegerea acestei realități autentice primare în care cuvântul și taina formau o unitate indisolubilă, un mediu unic de întâlnire a omului cu Dumnezeu, a avut consecințe care au afectat viețuirea tainică a
celor trei confesiuni creștine:
► neglijarea cuvântului scripturistic în cadrul Sfintei Liturghii sau propovăduirea defectuoasă a
acestuia a provocat un deficit sever de cunoaștere a voii lui Dumnezeu;
► accentuarea excesivă a propovăduirii a redus trăirea în Hristos la o sumă de percepte și învățături;
► neînțelegerea faptului că Euharistia încununează asumarea teoretică a cuvântului lui Dumnezeu
a determinat împărtășirea tot mai rară a credincioșilor (Sf. Ioan Gură de Aur i-a apostrofat pe cei
care veneau doar să-i asculte cuvântările lui!);
► justificarea împărtășirii rare pe motiv de smerenie și nevrednicie.
Din aceste rațiuni, se reflectează astăzi asupra modalităților de reechilibrare a raportului dintre cele
două momente de asumare a cuvântului lui Dumnezeu, propovăduirea și slujirea fiind două manifestări care
ar fi de dorit să rămână într-o unitate fundamentală.

40’
Practică

Având ca reper și ca fundamentare episodul Emaus (Lc 24), expuneți în 100-120 de cuvinte
modul în care considerați că este cel mai potrivit să le explicați elevilor faptul că punctul
maxim de revelare/cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu este Euharistia.

2. Modele predare a temei Cuvântului lui Dumnezeu în cult
55’
Teorie

„În experiența ortodoxă autentică, Cuvântul își găsește expresia cea mai deplină în
contextul sacramental. Fie că este prezentat prin citirea din Sfintele Evanghelii sau
prin predică, fie că este cântat în forma antifoanelor (psalmi) sau a imnelor dogmatice (tropare la sărbători, Unule Născut sau Crezul), Cuvântul lui Dumnezeu este
mai întâi comunicat, exprimat și primit prin actul eclezial al slujirii și, în particular,
prin săvârșirea tainei Sfintei Euharistii.” (John Breck, Puterea Cuvântului, p. 14)

Noțiunile prezentate în capitolul anterior au avut menirea de a indica cele două căi de împărtășire a
Cuvântului în cult, prin citire/propovăduire și prin Euharistie. Datorită faptului că cea de-a doua manieră de
împărtășire reală cu Cuvântului lui Dumnezeu este receptată diferit de confesiuni, am considerat că este mult
mai indicat să ne concentrăm atenția spre calea care este comună ca manifestare și finalitate arealului interconfesional. Toate confesiunile creștine pun un accent semnificativ pe citirea și propovăduirea cuvântului
lui Dumnezeu în cult și, din acest motiv, vom dezvolta modelele noastre pornind de la acest considerent.
Este important să ținem cont că sursa pentru mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este comună.
Toate confesiunile creștine, fără excepție, folosesc în cult Sfânta Scriptură. Chiar dacă diferă modul în care
cuvântul dumnezeiesc este asumat și mărturisit, în privința multor aspecte confesiunile se raportează identic
la textul scripturistic. Până la un anumit punct, interpretarea Sfintei Scripturi este neconfesionalizată. Anumite evenimente/episoade din Vechiul Testament sau din Evanghelii care nu au o încărcătură dogmatică
evidentă sunt expuse fără o coloratură confesională.
Temă de reflecție
Ce credeți că ar spune diferit un profesor de Religie catolic sau ortodox față de unul reformat
privitor la episodul înmulțirii celor cinci pâini și doi pești de către Domnul nostru?
3

Suntem conștienți că există anumite deosebiri între diferitele perspective și că lucrurile pot fi nuanțate, dar chiar și într-un areal interreligios lucrurile sunt asemănătoare. Cele trei religii ale Cărții (iudaism,
creștinism și islamism) au raportări asemănătoare în privința anumitor secțiuni din Scriptura Vechiului
Testament. Spre exemplu, religiile amintite mărturisesc și afirmă paternitatea avraamică asupra credinței.
Toate se raportează cu multă apreciere la patriarhul Avraam, pe care îl consideră a fi părintele lor: iudeii și
musulmanii ca descendenți direcți, iar creștinii ca fii spirituali. Având în vedere aceste aspecte, credem că
profesorul de Religie, indiferent de confesiunea sa, poate aborda textul sfânt fără a leza în vreo manieră directă pe elevii care nu sunt majoritari din punct de vedere confesional. Modelele propuse în cele ce urmează
se încadrează în acest context.
a. Propovăduirea cuvântului Domnului
Poziția pe care o are sacerdotul într-o comunitate este extrem de privilegiată. Acesta este slujitorul
principal al serviciului liturgic și, implicit, cel care rostește cuvântul de învățătură prin care tâlcuiește textul
Sfintei Scripturi. Din aceste motive, copiii de cele mai multe ori doresc să fie asemenea lor, să stea înaintea
întregii adunări mistice și să vorbească mulțimii. De ce să nu le împlinim această dorință? Ce ne împiedică să
facem din fața clasei un amvon din care să vorbească elevii asemenea unui preot? Ar fi păcat să nu le oferim
elevilorșansa de a se responsabiliza față de textul sfânt și față de mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu chiar
și sub forma unui joc! Ca atare, după ce vom expune modalitatea de aplicare a acestui exercițiu, vom lămuri
și semnele de întrebare ridicate mai sus.
Profesorul de Religie va citi înaintea elevilor textul de mai jos, subliniind și pașii pe care elevii
îi vor avea de parcurs în realizarea exercițiului lor de mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu.
Model
„Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în
sinagogă și S-a sculat să citească. Și I s-a dat cartea proorocului Isaia. Și, deschizând El cartea, a găsit locul
unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis
să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe
cei apăsaţi, și să vestesc anul plăcut Domnului”. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii
tuturor erau aţintiţi asupra Lui. Și El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile
voastre. (Lc 4,16-21)
Pașii:
1. Profesorul va expune înaintea elevilor contextul scripturistic în care a avut loc cuvântarea Domnului
din Nazaret.
2. Profesorul îi va responsabiliza pe elevi și-i va conștientiza de statutul pe care îl asumă în cadrul
exercițiului (acela de propovăduitori ai mesajului sfânt).
3. Profesorul va nominaliza un elev sau va invita pe cine dorește înaintea clasei și-i va cere să citească un text din Sfânta Scriptură pe care mai apoi să-l explice și să-l actualizeze. Pe scurt, îi va
cere să improvizeze o predică scurtă de 2-3 minute. Acolo unde este cazul, vom oferi un minut de
pregătire a cuvântării.
4. La finalul expunerii, profesorul va solicita feedback din partea elevilor ascultători.
Citește textul indicat înaintea colegilor tăi și explică-l, aplicând învățăturile din text la
specificul vieții noastre de zi cu zi.

Concluzie: În urma acestui exercițiu în care elevul își asumă rolul de propovăduitor al cuvântului
Domnului într-un cadru ce se aseamănă cu cel cultic, vom oferi elevilor posibilitatea de a actualiza textul
sfânt în situații care le sunt familiare.
4

Notă: Sugerăm ca un astfel de exercițiu să aibă loc în fiecare oră, timp de câteva minute. În acest sens,
profesorul poate pregăti textele scripturistice care sunt relevante pentru lecția sa. Crearea unui astfel de moment în cadrul lecției va trezi mult interes. În cadrul feedback-ului oferit de colegi care, în fapt, este o mică
dezbatere pe temă, profesorul poate observa care este și nivelul de cunoștințe al clasei pe subiectul respectiv.
Încă o notă: Pentru a destinde atmosfera din clasă, elevii pot fi solicitați să rostească din postura de
sacerdot cuvântări la ocazii speciale: nuntă sau botez. Ce mesaj ar transmite ei în astfel de momente participanților la evenimentul liturgic? Ar fi interesant să aflăm!
Beneficiile unui astfel de model de predare:
► elevii vor conștientiza că nu este ușor să vorbești despre textul sfânt;
► în încercarea lor de actualizare a textului sfânt, elevii vor reuși să identifice situații din cotidian
care să corespundă mesajului scripturistic;
► îi vom determina să fie mai atenți la cuvântările rostite de preot;
► își vor asuma calitatea de mărturisitori ai cuvântului lui Dumnezeu;
► vor trezi interesul colegilor față de textul sfânt;
► se vor deprinde să vorbească înaintea unui public;
► își vor dezvolta spontaneitatea și creativitatea.
Considerăm că beneficiile expuse mai sus vă vor determina să aplicați la clasă acest model. Este foarte
probabil să aveți parte de surprize extrem de plăcute. Modul în care vor aborda elevii textul sfânt vă va ajuta
să înțelegeți care este nivelul lor de percepție a mesajului scripturistic. Suplimentar, folosirea repetată a acestui exercițiu la clase le va trezi elevilor un interes vădit față de textul scripturistic. Când vor participa la slujbe
și vor auzi textul apostolului sau al Evangheliei, elevii se vor gândi în chip automat la ce anume ar putea spune
ei privitor la acest text sau cum l-ar actualiza.
Temă de reflecție
„Psalmul este carte elementară de învăţătură pentru cei ce intră în viaţă, creştere pentru cei ce
înaintează în vârstă, întărire pentru cei maturi.”
(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, p. 184)

b. Extragerea învățăturilor teologice din textele liturgice
O altă modalitate de abordare a temei Cuvântul lui Dumnezeu în cult este cea care facilitează exercitarea capacității copiilor de analiză a unui text liturgic. Este îndeobște cunoscut faptul că textele liturgice conțin
învățături dogmatice și mărturisiri de credință. Prin intermediul acestor cântări sau texte, Biserica mărturisește credința sa în cadrul unor manifestări în care comunitatea creștină experiază mistic viața în Hristos
sau în Cuvântul lui Dumnezeu. Această practică își are izvorul în tradiția iudaică, unde, prin intermediul
psalmilor, imne anume create pentru manifestările cultice de la Templu, evreii au perpetuat învățătura Legii.
Din acest motiv, exegeții sunt de părere că psalmii sunt, în fapt, o expresie lirică a Torei (Legii). Cu alte cuvinte, prin intermediul acestui tip de cântări, evreii intrau în contact direct cu învățătura lor propovăduită de
sacerdoți și de învățătorii lor de Lege.
„Psalmul este carte elementară de învăţătură pentru cei ce intră în viaţă,
creştere pentru cei ce înaintează în vârstă, întărire pentru cei maturi.”
(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, p. 184)
Sesizând acest aspect, Sfântul Vasile cel Mare pune pe seama Duhului Sfânt această manieră de îmbinare a cântării cu învățătura dogmatică. Prin intermediul psalmilor și al cântărilor liturgice, învățătura de
credință se imprimă mai ușor în suflet și se statornicește chiar și fără un efort vădit din partea credinciosului.
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„Duhul cel Sfânt […] a unit dogmele cu plă¬cerea cântatului, ca, odată cu dulceaţa melodiei, să primim
pe nesimţite şi folosul cuvintelor de învăţătură. […] Pentru aceasta, dar, ni s au alcătuit aceste melodii
armonioase ale psalmilor, pentru ca celor care sunt copii cu vârsta sau cei care sunt cu totul tineri cu
purtarea să li se pară că ei cântă, dar de fapt îşi instruiesc sufletul. [...] Ce descoperire înţeleaptă
a învăţătorului, Care a meşteşugit ca odată cu cântarea să învăţăm şi cele ce ne folosesc!
De aceea, se şi întipăresc mai bine în suflete învăţăturile. Învăţătura dată cu sila de obicei nu rămâne;
dar învăţătura primită cu plăcere şi cu bucurie se fixează mai trainic în sufletele noastre.”
(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, p. 183)
Modelul pe care dorim să-l expunem în cele ce urmează este menit să valorifice capacitatea elevilor
de a identifica învățăturile de credință în textele liturgice. Un astfel de exercițiu îi va deprinde ca, atunci când
vor merge la Biserică, să fie mult mai atenți la textele rostite sau cântate pentru a surprinde mesajul teologic
al acestora. În fapt, exercițiul pe care îl propunem va spori într-o manieră evidentă înțelegerea ritualului.
Profesorul de Religie va expune înaintea elevilor un text liturgic și le va solicita să extragă mesajul cântării respective sau învățăturile de credință ce pot fi extrase din text.
Model

Oferim spre exemplificare un text cu o învățătură de credință relevantă:
„Unule-Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit, pentru mântuirea
noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; Care neschimbat Te-ai
întrupat și răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta
Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi!”
Citiți textul indicat, iar apoi extrageți mesajul și învățăturile care se desprind din
conținutul acestuia.

Notă: Recomandăm ca acest tip de exercițiu să fie folosit cu precădere la lecțiile închinate praznicelor
mari ale Bisericii. La finalul orei se pot oferi spre analiză textele troparului și condacului sărbătorii respective.
Aceste cântări care cuprind sinteza dogmatică a sărbătorilor sunt cele mai indicate pentru acest tip de exercițiu.
1a) Părintele Constantin Necula a fost invitat în 3 ianuarie 2014 să vorbească înaintea unei
comunități de penticostali din Beiuș despre Ortodoxie în Duminica Ortodoxiei. Ce părere
aveți de această situație? Înainte de a răspunde vă sugerăm să vizualizați câteva fragmente
150’
din conferința respectivă (Pr.Constantin Necula la penticostalii din Beius, de Duminica OrPractică todoxiei – https://www.youtube.com/watch?v=rtfTONbSZkk).
1b) Dacă un preot romano-catolic ar invita un rabin să le vorbească credincioșilor săi ar greși sau nu față de
credința sa? Notă: Un rabin ar putea să le vorbească despre Avraam, Moise sau David.
2. Să presupunem că sunteți solicitat să organizați un concurs de oratorie religioasă la nivel de școală.
Cum ați organiza evenimentul? Răspundeți în 150 de cuvinte.
3. Expuneți opinia dumneavoastră față de fezabilitatea acestor modele de predare. Pot fi acestea
predate la clasă cu un rezultat pozitiv? Argumentați-vă poziția. Totodată, semnalați punctele tari și cele slabe,
în câteva rânduri.
Pot fi acestea predate la clasă și să aibă un rezultat pozitiv? Argumentați-vă poziția.
Modelul 1:
Modelul 2:
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Modelul 1
Puncte tari
Puncte slabe
Modelul 2
Puncte tari
Puncte slabe

Punctul pe i
În condițiile în care taina și cuvântul (trăirea și propovăduirea) sunt privite ca realități complementare, nu ca existențe distincte, Cuvântul poate să se manifeste în mod sfințitor în viețile
credincioșilor. Din acest motiv, considerăm că dezvoltarea unor modele de predare a temei
Cuvântului lui Dumnezeu în cult sunt binevenite pentru a-i determina pe elevi că caute și
experierea mistică a Cuvântului. Acest tip de abordare poate fi asumat și promovat de fiecare
confesiune creștină.

7
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Sﬁnţenia spaţiului și a timpului – modele de predare
a elementelor de unitate interconfesională
(90’ teorie, 180’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Modele de predare a temei sfințeniei spațiului în perspectivă interconfesională
2. Timpul sfânt ne face contemporani cu evenimentele care înveșnicesc
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza importanța pe care timpul și spațiul sfânt o au pentru
experierea vieții în Hristos
• Veţi avea posibilitatea să aplicați câteva modele de predare a acestei
tematici fără a crea tensiuni interconfesionale între elevi.

III. Cuvinte-cheie

spațiu, timp, sfânt, paradis, biserică, rugăciune, sărbătoare

Prima întrebare pe care și-o pune cineva atunci când se întâlnește cu astfel de sintagme
(„sfințenia spațiului”, „sfințenia timpului”) este aceea de a afla cine sau ce anume le con5’
feră acestora sfințenie. De ce sunt sfinte? Este sfințenia, în cazul lor, o calitate inerentă,
Primii pași „naturală”, sau sunt sfinte pentru că sunt destinate unor manifestări ce au legătură cu
divinul? Un spațiu este sfânt pentru că a fost „vizitat” de Dumnezeu? Sau pentru că a fost consacrat lui Dumnezeu?
Dar timpul, de ce este sfânt? Pentru că el curge altfel decât timpul profan? Pentru că este rezervat săvârșirii
ritualurilor religioase, prin care se ia contact cu sfințenia, cu Dumnezeu? Pentru că este marcat de o sărbătoare
religioasă? Cineva se mai poate întreba: o manifestare a divinului într-un anumit spațiu (ceea ce în limbaj
teologic se numește „epifanie” sau „hierofanie”) sfințește instantaneu acel spațiu? Rămâne, apoi, acel spațiu
pe vecie un spațiu sfințit? Dar atunci, ce putem spune în cazul bisericilor, templelor, sinagogilor, moscheilor,
care și ele sunt considerate spații sfințite? În cazul acestora, ele devin sfinte printr-un ritual de sfințire: nu a
fost mai întâi hierofania și apoi construirea bisericii, ci tocmai invers: întâi s-a construit biserica și abia apoi
divinul „a fost invitat” să locuiască în acest spațiu sfințit, printr-o slujbă de sfințire. Sunt valide ambele sfințiri
ale spațiului?
Iată câteva întrebări la care vom încerca să răspundem în această secvență de învățare. Ne propunem să oferim nu un răspuns sistematic la fiecare întrebare, ci o perspectivă amplă de înțelegere a sfințeniei
spațiului și timpului care să vă conducă firesc la identificarea răspunsurilor. De asemenea, prin intermediul
unor modele de predare vom accentua punctele de convergență interconfesională privitoare la acest subiect
pe care este recomandat să le aveți în vedere cu privire la această zonă tematică.

1. Modele de predare a temei sﬁnţeniei spaţiului
în perspectivă interconfesională
Orice loc de pe pământ poartă în sine amprenta Creatorului. Când Domnul Dumnezeu
a poruncit prin Cuvântul Său să fie, să se adune, să dea, să mișune sau să scoată, toată
natura mișcată de adierea Duhului Sfânt, a răspuns la chemarea Ziditorului și toate câte
60’
s-au făcut au fost bune foarte (Fac 1,31). În acest spațiu binecuvântat, Dumnezeu a mai
Teorie
sădit o grădină minunată în Eden pentru primii oameni zidiți după chipul și asemănarea
Sa, ca aceștia să locuiască în pârga creației Sale. Acest spațiu era unic și sfânt, pentru că Dumnezeu adeseori
umbla prin rai în boarea amurgului (Fac 3,8) și-l sfințea cu fiecare pas pe care-l făcea în grădină. Prezența
Domnului în rai conferea acestui spațiu un statut aparte, atingerea Sa sfințea locul. După căderea părinților,
acest spațiu sfințit a fost interzis omului. Dumnezeu a pus heruvimii cu sabie de foc vâlvâietoare la intrarea în
Eden, iar pe părinții noștri i-a alungat afară. Din preajma raiului, Adam și Eva priveau cu jind la locul sfânt
care fusese rânduit de Dumnezeu să le fie casă.
Dar Dumnezeu, care fusese părăsit de oameni în urma păcatului, nu S-a îndepărtat de aceștia. Din când în
când, se pogora pe pământ și sfințea anumite locuri cu prezența Sa ca oamenii să simtă din nou binecuvântarea pe care primii oameni o aveau în grădina Edenului, paradigma spațiului sfânt. Un astfel de eveniment
este menționat în cartea Facerii când Dumnezeu i se arată într-o teofanie onirică patriarhului Iacob (Fac
28,10-22). Acesta vizează o scară care se întindea de pe pământ la cer. Pe aceasta îngerii lui Dumnezeu se
urcau și coborau, iar în capătul de sus al scării se afla Dumnezeu care i-a vorbit. În urma acestui vis minunat,
patriarhul consideră că acest loc este „casa lui Dumnezeu”, „poarta cerului”, și așază acolo o piatră ca altar,
marcând astfel sfințenia locului.
„Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut! Şi, spăimântându-se Iacov, a zis:
“Cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu,
aceasta e poarta cerului!” ” (v. 16-17)
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Mai târziu Moise, pe când păștea oile socrului său în muntele Horeb, zărind un rug care ardea și nu
se mistuia, cuprins de uimire a dorit să se apropie de acea minune, însă a fost oprit de glasul lui Dumnezeu,
Care i-a spus: „Nu te apropia aici! Ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este
pământ sfânt!” (Ieș 3,5). Tot în acest munte sfânt avea să-i dea Domnul lui Moise tablele Legii (Ieș 20), după
ce în prealabil a interzis poporului adus din robia egipteană să se apropie de munte pentru că era sfințit prin
prezența Sa. Din episoadele menționate reiese faptul că prezența lui Dumnezeu este cea care conferă sfințenie
unui loc.
Treptat, însă, Dumnezeu rânduiește ca oamenii să zidească pe lângă altare care, așa cum am sesizat în
cazul patriarhului Iacov, indică un spațiu sfânt și sfințitor, locașuri sfinte în care făgăduiește că Se va sălășlui.
Astfel că, Dumnezeu este Cel Care poruncește construirea cortului și, mai târziu, construirea templului,
urmând ca la finalizarea acestor construcții, ele să fie sfințite (Ieșire 40; III Regi 8) prin lucrarea sacerdoților
și prin sălășluirea slavei Sale asupra lor. În aceste cazuri, sfințirea propriu-zisă a locașului de cult este cea care
mijlocește prezența lui Dumnezeu: întâi sfințirea, apoi hierofania.
Așadar, un spațiu devine sfânt fie la inițiativa lui Dumnezeu (prin hierofanie), fie la inițiativa omului
(în zilele noastre, construirea unui locaș de închinare), dar și în acest din urmă caz, numai după ce Dumnezeu
vine și locuiește în acel locaș. În ambele cazuri, ceea ce consacră sfințenie unui loc este tocmai prezența lui
Dumnezeu Cel sfânt. Pe lângă aceasta, este important să evidențiem faptul că prin prezența Domnului un
edificiu devine casă în care sălășluiește Dumnezeu, fără ca prin aceasta să presupunem că-L circumscriem
în vreun fel. Asumând această realitate subliniată concret în Sfânta Scriptură, de exemplu prin afirmația că
„Solomon i-a zidit Domnului casă” (FAp 7,47), putem concluziona că spațiul sfânt este locașul unde Dumnezeu
sălășluiește în mijlocul oamenilor. Această perspectivă care, de altfel, este asumată și promovată de toate confesiunile, va fi valorificată în câteva modele de predare. Vom asocia conceptul de spațiu sfânt cu cel de casă a
lui Dumnezeu pentru a oferi posibilitatea elevilor de a înțelege sacralitatea unui loc pornind de la un concept
cu care deja sunt familiarizați: casa.
„Biserica este, și ea, o casă”
Când le vorbim elevilor despre biserică/locaș de cult, este esențial să pornim de la elemente
care le sunt familiare. O perspectivă ușor de abordat în prezentarea spațiului sacru al edificiului
liturgic este analogia cu casa. Aici se pot surprinde mai multe aspecte în funcție de preferința
Model
sau de obiectivul dumneavoastră. Puteți face referire la dimensiunile casei, la funcționalitățile
ei sau la ideea de familie.
Identificați similitudinile dintre casa voastră și casa lui Dumnezeu pornind de la dimensiunile și structura acestora.
Informații auxiliare pentru profesor:
► dimensiunile casei/bisericii sunt determinate, în general, de numărul membrilor;
► fiecare încăpere are o funcție anume.
Asociați activitățile care se desfășoară în casă cu cele care se fac în Biserică și identificați
similitudinile.
Informații auxiliare pentru profesor:
► într-o casă, fiecare spațiu are o destinație precisă și activități specifice, acestea nefiind interschimbabile;
► fiecare membru al familiei are spațiul său, dar există și un spațiu comun;
► locașul de cult are spații cu activități/acte cultice specifice (spațiul primului contact, al întâmpinării, al adaptării, al integrării în comunitate, al maximei sfințenii etc.);
► fiecare membru al comunității, în funcție de slujirea sa, va fi prezent preponderent într-un anumit spațiu al bisericii.
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Care sunt similitudinile dintre familia de acasă și familia mare a Bisericii?
Informații auxiliare pentru profesor:
► familia care se reunește acasă este numită de Sfântul Ioan Gură de Aur biserica mică;
► familia (comunitatea eclesială este, și ea, o familie) care se reunește în spațiul de cult, este adunarea celor care împărtășesc și mărturisesc aceeași credință;
► structura familiei poate fi comparată cu relația filială a oamenilor cu Dumnezeu.
Concluzii: Prezentarea convingătoare a analogiei dintre casă și biserică va avea ca efect principal asigurarea unui grad de familiaritate ridicat al elevilor cu spațiul sfânt și sfințitor al edificiului de cult.
Copiii vor merge la biserică având convingerea că acest spațiu funcționează într-o manieră similară cu propria lor casă și că, în acest spațiu, se întâlnesc cu membrii familiei-comunitate. Când vom reuși să generăm
o astfel de raportare la spațiul de cult, vom contribui esențial la integrarea elevilor în comunitatea eclesială
și la dezvoltarea lor spirituală în așa măsură încât vor ajunge să realizeze în propria lor viață reversul: Casa
mea este, și ea, o biserică.
Notă: Este important să avem în vedere faptul că foarte posibil ca unii dintre elevii noștri să provină
din familii în care situațiile nu sunt ideale: certuri, agresivități verbale, violențe etc. În aceste cazuri, perspectiva de prezentare a relației dintre familie și biserică va fi, în mod necesar, inversă: elevul va simți nu doar
identitatea (în anumite aspecte), ci și diferența dintre casa lui și biserică, în sens pozitiv! Discernământul, în
fiecare situație, intră în responsabilitatea profesorului și în grija sa iubitoare.

Model

„Locul tău în casa lui Dumnezeu”
Scopul acestui exercițiu este de a-i familiariza pe elevi cu spațiul eclesial „de departe”. Un astfel
de exercițiu îi va determina pe cei care merg la biserică să fie mai atenți la locul în care se așază,
iar celor care nu au o viață cultică activă, le va trezi interesul de a intra măcar o dată în biserică
pentru a-și găsi locul. Va fi un exercițiu „cu bătaie lungă”, pe care elevii îl vor ține minte.

Cu siguranță aveți un loc preferat acasă. Scrieți cinci rânduri despre el. Asociați acest loc cu
un loc preferat din biserică sau în care credeți că v-ar plăcea să stați.
Locul de acasă...

Descriere...

Locul din Biserică...

Asemănări cu locul preferat de acasă:

1. Având ca punct de pornire afirmația: „Grădina Edenului este paradigma spațiului sacru”
expuneți modul în care Biserica/confesiunea din care faceți parte își însușește această
perspectivă în edificiul de cult. Realizați un eseu liber în 200 de cuvinte.

120’
Practică
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2. În istoria Bisericii, locașurile de închinare ale celor două cele mai vechi confesiuni istorice (ortodocșii și romano-catolicii) s-au îmbogățit cu picturi, statui, basoreliefuri etc.

Protestanții (ne referim aici îndeosebi la calvini și luterani), în dorința lor de a înlătura tot ceea ce nu ținea de
esența credinței – potrivit concepției proprii –, au renunțat la orice fel de reprezentări, ajungând ca locașurile
lor de închinare să aibă pereții interiori zugrăviți în alb. Denominațiunile neo-protestante continuă această
tendință protestantă și își au locașurile lor de adunare la fel de simple în ceea ce privește arhitectura, pictura,
într-un cuvânt, „design”-ul. Există, astfel, un conflict conceptual (și, de ce nu, și funcțional) între diferitele
confesiuni cu privire la „împodobirea” interiorului bisericilor.
În funcție de confesiunea din care faceți parte, redactați un text de 150-200 de cuvinte privitor la împodobirea pereților edificiului de cult prin care să nu lezați viziunea celorlalte confesiuni. Textul va fi redactat
la nivelul de percepție a elevilor de gimnaziu. Se recomandă să aveți o atitudine fermă în ce privește propria
credință, dar să o prezentați cu iubire frățească.
3. Creați un exercițiu prin care să îi apropiați pe elevi de spațiul Bisericii încă din timpul orei de Religie valorificând analogia „casă-Biserică”.

2. Timpul sfânt ne face
contemporani cu evenimentele care înveșnicesc
25’
Teorie

De cele mai multe ori, lumea de azi se plânge că nu are timp suficient să facă ceea ce-și
propune. Este suficient să ai un șef ambițios și s-a cam terminat cu timpul liber! Cu toate
că Eclesiastul ne-a spus cu aproape trei mii de ani în urmă că este timp/vreme pentru
orice, astăzi se pare că lucrurile s-au schimbat.

„Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer.
Vreme este să te naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit.
Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti; vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti.
Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti. […]
Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în inima lor şi veşnicia, dar fără
ca omul să poată înţelege lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit.”
(Eccl 3,1-4.11)
Timpul nu mai are răbdare cu noi, vorba celebrului Moromete! De ce oare? Răspunsul este destul de
simplu: noi nu mai înveșnicim timpul! Orice timp care este în afara legăturii noastre cu Dumnezeu este un
timp care ne scapă printre degete. Când facem voia Celui vechi de zile, când comunicăm cu Cel care din veșnicie a venit în timp ca să ne mântuiască și când ne rugăm în Duh și adevăr, timpul nostru primește alte coordonate. El nu mai este orientat spre o finalitate inevitabilă, ci spre veșnicie! Acest gen de discurs este comun
tuturor confesiunilor creștine. Toate vorbesc omului despre viața veșnică și despre modul în care o poate
pregusta încă de acum. Toate confesiunile susțin că rugăciunea este cea mai simplă modalitate de a te transpune pe axa înveșnicirii, în timpul mântuirii. Când omul se roagă, el intră în legătură directă cu Dumnezeul
cel veșnic, îl cheamă înlăuntrul său și își sfințește existența. Rugăciunea este calea spre înveșnicire a timpului.
Omul o poate face acasă în intimitatea locașului său de rugăciune, în familie înainte de masă, pe stradă, la
școală (în comuniune la ora de Religie), dar mai ales la biserică, în casa de rugăciune a întregii comunități.
Așadar, pentru a scăpa de presiunea impusă de timpul profan, este necesar ca omul să-și facă timp
pentru înveșnicire. Biserica a creat în acest sens un ritm liturgic care să-l ajute pe om să se poziționeze măcar
din când în când pe axa timpului sfânt și sfințitor. Dacă privim cu atenție rânduielile liturgice ale Bisericii,
vom constata că prin textele pe care le folosește în cadrul slujbelor ni se dă de înțeles că omul, prin participarea sa la o sărbătoare, devine contemporan cu ceea ce se celebrează. Timp de câteva ore cât durează ritualul
respectiv, credinciosul trăiește bucuria de a fi prezent la un eveniment din istoria mântuirii. Pentru a înțelege
această realitate, este suficient să citim câteva fragmente din omilia rostită de Sfântului Ioan Gură de Aur la
o sărbătoare pascală:
5

„…Cei ce aţi postit și cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi.
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi.
Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtășiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii.
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obște.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; și a stins-o pe ea cel
ce a fost ţinut de ea. […]
Înviat-a Hristos și nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-se din morţi, începătura celor
adormiţi S-a făcut.”
Acel „astăzi” ne face contemporani cu evenimentul. Cu ochi minții și cu sufletul suntem prezenți și
noi alături de Iisus Hristos în locuința morților, vedem cum îi ridică pe morți din groapă, cum Adam și Eva
se bucură de venirea Stăpânului, cum noi devenim părtași ai minunii săvârșite de Domnul. Moartea nu mai
are putere asupra noastră căci, cu ochii noștri spirituali, vedem cum Fiul lui Dumnezeu înviază din mormânt, zdrobind puterea morții. Și această bucurie nu este trăită doar o dată pe an la slujba învierii, ci în fiecare duminică în care ne aducem aminte de acel eveniment care a schimbat istoria omenirii, care a reorientat
timpul spre veșnicie. Acel „astăzi” care ne transpune în timpul sfânt al mântuirii îl auzim de fiecare dată la
slujba utreniei în zilele de duminică în ritualul ortodox:
„Astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut; să cântăm Celui ce a înviat din mormânt și Începătorului
vieţii noastre; că stricând cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dăruit nouă și mare milă.” (troparul de la sfârșitul Utreniei).
Doctrina fiecărei confesiuni creștine determină și sacralizarea diferită a timpului. În special în lumea
ortodoxă și catolică, alături de sărbătorile închinate persoanelor Sfintei Treimi (ceea ce noi numim praznice
împărătești), există și sărbători în cinstea Maicii Domnului și în cinstea unor sfinți importanți (Sf. Nicolae,
Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Prooroc Ilie, Sf. Gheorghe etc.). În cadrul acestora din urmă, îi cinstim pe sfinți
pentru statura duhovnicească la care au ajuns în această viață și pentru calitatea lor de mijlocitori, pe lângă
Dumnezeu, pentru noi și pentru progresul nostru spiritual. Ceea ce vrem să subliniem aici este faptul că, spre
deosebire de alte confesiuni, ortodocșii și catolicii au mai multe perioade de timp sfințit, de vreme ce sărbătorile sunt mai numeroase. Așa se face că, în timp ce pentru unii creștini este sărbătoare (adică timp sfințit),
pentru alții este zi de muncă (adică timp profan). Cu toate acestea, fiecare confesiune, sub o formă sau alta, îi
îndeamnă pe credincioși să participe la ritualurile lor liturgice pentru a se înveșnici.
„Călători în timpul sfânt și sfințitor”
Este extrem de important ca un profesor de Religie să reușească să-i transpună pe elevii în timpul sfânt, în mai multe moduri. Un element care ar putea fi valorificat cu succes poate fi tocmai
ideea de a fi contemporani cu un eveniment din istoria mântuirii expusă în Sfânta Scriptură
Model
sau cu un episod din viața unui sfânt. În acest sens li se poate oferi elevilor posibilitatea de privi
aceste evenimente/episoade în calitate de martori oculari. Vă amintiți de călătoriile pe care le făceau Cristi,
Oana, Uri, Memo și cățelul Azor în istoria biblică în serialul de desene animate „Cartea Cărților”? Propuneți-le elevilor ceva asemănător!
Relatați episodul schimbării la față a Mântuitorului din perspectiva unui martor ocular.
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Notă: Acest tip de raportare la evenimentele scripturistice îi determină pe elevi să participe activi la
ora de Religie și, într-un fel sau altul, îi apropie vizibil de timpul în care s-a realizat mântuirea noastră.

60’
Practică

Înainte de a aplica acest model la clasă, credem că este important ca, mai întâi, să fie experiat de profesorul de Religie. Ca atare, relatați în 150-200 de cuvinte un episod din activitatea Mântuitorului în calitate de martor ocular. Apoi aplicați aceeași cerință și în cazul
unui episod din viața unui sfânt (tot 150-200 de cuvinte).

Punctul pe i
Tema sfințeniei spațiului și timpului este comună tuturor confesiunilor. Chiar dacă modul de raportare
la această tematică variază în funcție de doctrina care stă la baza credinței, sfințenia celor două coordonate constituie un punct de convergență. Ca atare, este important ca profesorul de Religie să se folosească
de acest avantaj și să transmită, fără a leza în vreun fel de elevii de altă confesiune, imboldul de a experia
prin modele de predare trăirea într-un spațiu și într-un timp sfânt care înveșnicește.
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P2 T1
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„Carta” managerului/mediatorului de conﬂict la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

PRINCIPII

1. ÎNTOTDEAUNA SĂ-I AJUȚI
PE CEILALȚI

2. ADMITE CĂ NU AI
MEREU DREPTATE

3. EȘECUL NU ÎNSEAMNĂ
SFÂRȘITUL LUMII

4. RESPECTĂ-I PE CEILALȚI
5. ÎNVAȚĂ SĂ SPUI
“MULȚUMESC”

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Principii directive ale acțiunii de manageriere/mediere a conflictului la
ora de Religie
2. Schiță/rezumat al „Cartei” managerului/mediatorului de conflict
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți putea aplica la clasă principiile directive de manageriere/mediere a
conflictului ideatic-religios.
• Veți putea identifica/formula propriile principii care să vă servească în
managerierea/medierea conflictului ideatic-religios.

III. Cuvinte-cheie

Cartă, principii, manager, mediator, flexibilitate, echilibru

Situațiile conflictuale cu care profesorul de Religie se poate întâlni în cadrul orelor sale
nu pot fi încadrate strict în tipare care să fie bine cunoscute acestuia și care să-i asigure
5’
buna gestionare a unor asemenea evenimente. De cele mai multe ori, astfel de situații
Primii pași vor apărea în mod neașteptat, din cele mai neobișnuite motive, și vor avea o dezvoltare
neprevăzută. Din aceste considerente, cu greu s-ar putea vorbi de soluții practice și definitive care să stea
permanent la îndemâna profesorului de Religie. Astfel, varietatea și caracterul inopinat al situațiilor cer din
partea cadrului didactic o mare flexibilitate în abordare, în căutarea modalităților optime de evitare sau
soluționare a conflictelor. Pentru ca această manieră flexibilă de întâmpinare a situațiilor conflictuale să fie
încununată de succes, este recomandat ca acțiunile profesorului să fie bazate pe principii echilibrate, solide,
specifice atât mediului didactic, cât și naturii speciale a disciplinei Religie.
În acest context, secvența de față propune o serie de principii fundamentale care pot facilita activitatea profesorului de Religie în calitate de manager/mediator la ora de Religie, în vederea prevenirii sau soluționării optime a situațiilor conflictuale generate de un subiect ideatic-religios

1. Principii directive ale acţiunii de manageriere/mediere
a conﬂictului la ora de Religie
Identificarea și formularea principiilor fundamentale pe care să se întemeieze acțiunile
profesorului de Religie în calitatea sa de manager sau mediator de conflict la ora de Religie este un demers complex și care presupune o doză mare de subiectivitate. Chiar dacă
10’
se poate vorbi în mod cert o bază principială comună, identificată/formulată pornind de
Teorie
la caracterul general al conflictului ideatic-religios, cu siguranță fiecare cadru didactic își
va putea defini propriile principii în funcție de experiența sa la catedră, de specificul școlii și al colectivului
clasei la care predă, de vârsta elevilor, de stilul său didactic. În acest sens putem vorbi de principii directive
obiective și subiective.
Pe de altă parte, unele elemente necesare profesorului de Religie în soluționarea conflictelor din cadrul orei sale sunt comune cu cele ale managerierii/medierii oricărui conflict, indiferent de natura sa. Însă
există în mod evident și elemente specifice. Din această perspectivă, putem vorbi de principii directive generale și specifice.
Exemple de principii conform categoriilor indicate:
Principii directive obiective

• Voi asculta cu atenție și empatie toate
părțile implicate
• Voi fi imparțial și neutru
• Voi adopta un limbaj pozitiv verbal, nonverbal și paraverbal
• Voi dirija conflictul astfel încât să evit
generarea unor situații similare
• Voi acorda conflictului timpul necesar
soluționării sale depline
Principii directive generale

Principii directive subiective

• Voi cultiva încrederea elevilor
• Voi adapta modul de comunicare la persoanele
implicate
• Voi pleca de la premisa că și elevul poate avea
dreptate

Principii directive specifice

Toate principiile din categoria „obiective” și
• Voi fi un exemplu de integritate morală
„subiective” sunt aplicabile la orice disciplină și • Voi raporta soluția conflictului la învățătura biblichiar în orice alt cadru conflictual.
că și la principiile moralei creștine.

• Voi acționa având mereu în minte iubirea lui
Dumnezeu
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Această expunere a principiilor directive poate fi, desigur, completată și chiar adresăm profesorilor
„provocarea” pozitivă de a face acest lucru, în lumina propriei experiențe didactice sau, în cazul profesorilor
debutanți, în lumina propriei intuiții care poate fi – de multe ori – un instrument de lucru neprețuit.

50’
Practică

Exercițiu pe grupe:
1. În cadrul grupei, formulați propria „Cartă”, în funcție de experiențele conflictuale anterioare la ora de Religie, dar și pe baza intuiției didactice cu privire la care conflicte ar putea
surveni în viitor. La final, discutați cu colegii despre principiile enunțate și prioritizarea lor.

2.Schiţă/rezumat al „Cartei”
managerului/mediatorului de conﬂict
Fiecare din principiile anterior propuse atenției dumneavoastră este, într-o oarecare măsură, interpretabil în ceea ce privește modalitățile concrete de punere în practică. Pentru
a vă servi cât mai mult în activitatea didactică, prezentăm în continuare o manieră de
15’
interpretare a șapte dintre principiile anterior enunțate, preluate deopotrivă din categoTeorie
ria principiilor generale și a celor specifice. Vă propunem să vă raportați critic la această
prezentare, întrebându-vă permanent dacă sunteți de acord cu interpretarea propusă sau aveți propria dumneavoastră viziune asupra semnificației și utilității principiilor.
1. Voi fi imparțial și neutru
În timpul predării orei de Religie, profesorul trebuie să aibă un comportament adecvat și să interacționeze cu elevii pentru a fi sigur că ceea ce le transmite ajunge, ca mesaj, la ei. Pentru aceasta, are nevoie să rămână
imparțial și neutru în dispute și conflicte. Chiar dacă în conflictele care se ivesc pentru probleme religioase, unul
dintre elevi are aceeași confesiune sau religie cu a profesorului, aceasta nu ar trebui să îl influențeze pe profesor
să treacă automat de partea acelui elev. Dimpotrivă, judecata lui trebuie să dea dovadă de neutralitate, în așa fel
încât ambii elevi să aibă convingerea că el exprimă adevărul și să consolideze încrederea amândurora în el.
2. Voi asculta cu atenție și empatie toate părțile implicate
Ceea ce elevii au de spus este întotdeauna important fiindcă provine din frământările lor, din întrebările
vieții lor, oferind nota de autenticitate și calea prin care Dumnezeu poate lucra în sufletul fiecăruia. Profesorul de
Religie trebuie să asculte cu atenție ceea ce spun elevii și să încerce să ofere răspunsuri pe măsura întrebărilor lor,
care pot să nu fie întotdeauna foarte corecte, dar cu siguranță că sunt autentice. Întrebările crează un orizont de
așteptare în care informațiile, cunoștințele și valorile pot cu mult mai multă ușurință să se fixeze și să fie primite.
3. Voi adapta modul de comunicare la persoanele implicate
Este de dorit ca lecțiile profesorului de Religie să urmeze un curs ascendent din punctul de vedere al
dificultății lor. Profesorul să fie atent să vorbească în așa fel încât să se facă înțeles, iar, dacă în discuție sunt
concepte noi sau cu un grad de dificultate sporită, el să ofere explicații în așa fel încât înaintarea în cunoaștere
să fie mereu construit pe ceea ce deja se cunoaște. Elevii nu-l vor percepe pe profesor mai inteligent și nu vor
avea mai multă încredere în judecata lui, dacă acesta vorbește în termeni complicați, în concepte filosofice
neînțelese de elevi. Definirea termenilor pe care-i folosește reprezintă întotdeauna o etapă necesară la lecție.
4. Voi fi un exemplu de integritate morală
Caracterul profesorului este, de asemenea, foarte important pentru succesul lecțiilor de Religie. Dacă
profesorul este o persoană morală și dreaptă, dacă se străduiește constant să aplice în propria lui viață cuvintele pe care îi învață pe elevi, are foarte mari șanse de reușită. Profesorul de Religie ar trebui să fie perceput
diferit față de ceilalți profesori, în sensul în care integritatea lui morală ar trebui să fie fără pată, elevii revendicându-l în mod firesc ca model de viețuire.
5. Voi avea încredere și siguranță în situații conflictuale
Uneori, profesorul de Religie are de-a face cu elevi recalcitranți, care refuză cu îndârjire lecțiile oferite
și ironizează poruncile religioase, iar când ajung în conflict se folosesc de viclenie pentru a câștiga cu orice
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preț. În fața acestora, este potrivit ca profesorul să nu manifeste neajutorare și disperare, ci, dimpotrivă, să
aibă încredere și să se poarte cu aceeași neutralitate, imparțialitate și înțelegere.
6. Voi cultiva încrederea elevilor
Chiar dacă sunt de confesiuni sau religii diferite, elevii pot avea încredere în profesorul de Religie,
dacă acesta are un comportament situat la înălțimea religiei pe care o predă. Câștigând încrederea elevilor
din diferite confesiuni sau religii, profesorul poate preveni, de la acest nivel, foarte multe conflicte interconfesionale și interreligioase care se pot ivi între elevi.
7. Voi acționa având mereu în minte iubirea lui Dumnezeu
Profesorul de Religie este dator să aplice iubirea lui Dumnezeu față de toți oamenii mai ales atunci
când are de-a face cu elevii, adică să lase să răzbată prin comportamentul și persoana sa această mare învățătură creștină a iubirii. Dumnezeu se identifică în toate religiile cu binele cel mai înalt, cel mai dorit și, de
asemenea, cu mântuirea, salvarea sau eliberarea omului, fapt care trebuie să transpară din atitudinea profesorului de Religie. El trebuie să se străduiască să întrupeze acest ideal moral de bine și, dacă elevii vor vedea
această străduință, atunci ar putea să încerce la rândul lor să aplice ceea ce au învățat la ora de Religie.

15’
Practică

Exercițiu individual
Stabiliți dacă următoarele propoziții referitoare la atitudinea profesorului de Religie sunt
adevărate sau false
A

Câștigând încrederea elevilor de diferite confesiuni sau religii, profesorul poate preveni, de la înălțimea acestei încrederi, foarte multe conflicte interconfesionale și interreligioase care se pot ivi între
acești elevi.
Profesorul va vorbi elevilor într-o manieră complicată, pentru ca aceștia să nu-l înțeleagă și astfel să
li se impună.
Profesorul de Religie este dator să aplice iubirea lui Dumnezeu față de toți oamenii numai atunci când are
de-a face cu elevii de aceeași confesiune cu el.
Este indicat ca profesorul de Religie să vorbească pe înțelesul elevilor și să-și definească termenii noi pe
care-i folosește
Profesorul de Religie va aplica pedepse pentru a-i face pe elevi să simtă amenințarea și înfricoșarea
iadului.
În conflictele interconfesionale sau interreligioase, este necesar ca profesorul să rămână imparțial și
neutru în dispute și conflicte.
Profesorului de Religie nu i se cere să câștige încrederea elevilor, ci încrederea lui Dumnezeu, singura
importantă.
Profesorul de Religie va asculta cu atenție ceea ce spun elevii și va încerca să ofere răspunsuri pe măsura întrebărilor lor.
Se recomandă ca profesorul de Religie să câștige doar încrederea elevilor de aceeași confesiune cu el.
În timpul predării orei de Religie, este indicat ca profesorul să aibă un comportamente adecvat și să
interacționeze cu elevii.
Pentru că și el este om ca toți oamenii, profesorul de Religie poate să se poarte oricum, chiar și la
granița moralității.
Este bine ca profesorul de Religie să fie diferit de ceilalți profesori, în sensul în care integritatea lui
morală să fie fără pată.
Dacă în conflictele care se ivesc pentru probleme religioase unul dintre elevi are aceeași confesiune
sau religie cu a profesorului, profesorul poate să ia partea acelui elev.
Dumnezeu se identifică în toate religiile cu binele cel mai înalt, cel mai dorit și de asemenea cu mântuirea, salvarea sau eliberarea omului, fapt care se cuvine să transpară din atitudinea profesorului de
Religie.
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F

Activitate frontală
Prezentați colegilor o situație din experiența dumneavoastră de mediere a unui conflict
25’
între elevi în care, în calitate de profesor de Religie, ați reușit sau nu ați reușit să aveți o atiPractică tudine care să cuprindă câteva dintre următoarele: imparțialitate și neutralitate, ascultarea
elevilor, vorbirea pe înțelesul lor, moralitate, siguranță și încredere în sine, încredere a elevilor, manifestare a
dragostei lui Dumnezeu.

Punctul pe i
Cadrul didactic se poate pregăti pentru gestionarea cu succes a situațiilor conflictuale de la ora
sa prin formularea propriilor principii de manageriere/ mediere a acestora. Cu cât mai mult
timp și efort va dedica profesorul definirii acestei „Carte”, cu atât va acționa mai sigur și mai
eficient în situațiile neașteptate din cadrul orei de Religie. Principiile identificate și formulate
„la rece” îi vor servi ca bază solidă a manierei sale de intervenție și soluționare pozitivă
a conflictelor ideatic-religioase
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P2 T1
U2 S4

Principii de management al conflictului ideatic-religios
la ora de Religie inspirate din parabolele evanghelice
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Parabolele evanghelice – model de terapie a conflictelor ideatic-religioase
2. Principii de management al conflictului inspirate din parabolele Domnului
a. Principiul evitării implicării directe într-un conflict
b. Principiul confruntării indirecte a elevilor ce generează conflicte
c. Principiul iubirii și al micșorării de sine
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care o au principiile inspirate din parabole
în managerierea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă eficiența principiilor de manageriere a conflictelor ideatic-religioase

III. Cuvinte-cheie

principii, managerierea conflictului, parabole, Iisus Hristos, evitare,
confruntare, iubire și micșorare de sine

Managementul conflictului poate fi abordat și din perspectivă biblică, fapt recomandat
pentru profesorii și orele de Religie. Acest lucru poate evidenția punctele de conver5’
gență religioasă pentru elevii de diferite confesiuni. Chiar dacă sunt ortodocși, catolici,
Primii pași greco-catolici, protestanți sau neoprotestanți, principiile de depășire a neînțelegerilor
sunt de găsit în Sfânta Scriptură pe care toți o recunosc. Evident că interpretările diferite ale Scripturii sunt
importante și de nedepășit, fiindcă ele fac diferența dintre confesiuni, dar în privința conflictelor și a depășirii lor aceste diferențe nu se resimt în aceeași măsură ca în cazul doctrinei. În principal, doctrina iubirii pe
care creștinismul o propune insistă tocmai asupra căutării păcii și depășirii diferendelor, mergând până la
iubirea de vrăjmași. Aplicate în viața de zi cu zi a elevilor de gimnaziu, aceste principii constituie un factor de
stabilitate, bună înțelegere și conviețuire socială. Astfel că putem învăța noi tehnici de soluționare și chiar de
desființare a conflictului de la Însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Este suficient să privim mai cu luare aminte
la modul în care Iisus Hristos a pus capăt conflictelor pe care le-a avut cu fariseii, cu saducheii și cu cărturarii și
vom găsi o sursă inepuizabilă de principii ale managerierii conflictelor pe care elevii le supun atenției noastre
la ora de Religie.
Ca atare, în această secvență propunem o prezentare a principiilor de manageriere a conflictului
ideatic religios care își au ca sursă de inspirație parabolele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos.

1. Parabolele evanghelice – model de terapie
a conflictelor ideatic-religioase
Relatarea unei parabole poate avea un rol terapeutic extrem de eficient în soluționarea
unor conflicte de natură interioară dacă este făcută într-un context potrivit. Elevii sunt
receptivi la astfel de istorioare, deoarece acestea au o capacitate terapeutică recunoscută
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și de psihologi. Eficiența unor astfel de povestiri în care o persoană este vindecată de răTeorie
nile unui conflict în urma asumării mesajului este creditată și de textul Sfintei Scripturi
în care întâlnim exemple edificatoare. Credem că elevii pot să fie vindecați de rănile lor, de suferințele și de
conflictele lor prin intermediul unor parabole în care să se poată regăsi cu ușurință. În acest sens, vă vom
prezenta un exemplu din care se va înțelege cu ușurință că până și cei mai maturi și mai învățați oameni pot
fi vindecați de conflictele lor interioare: un învățător de lege a fost vindecat de xenofobie și de conflict interetnic printr-o pildă ne este relatat de evanghelistul Luca (10,25-37).
Acesta ne prezintă episodul în care un cărturar s-a apropiat să-l ispitească pe Mântuitorul nostru și
i-a adresat câteva întrebări. Mântuitorul a intrat în logica lui, dar l-a pus pe el să dea răspunsurile la întrebare.
Când totul părea că s-a lămurit, învățătorul respectiv l-a întrebat cu o prefăcută neștiință pe Învățătorul cine
ar fi aproapele lui? Domnul Iisus Hristos a aplicat aceeași strategie ca și până atunci, numai că, înainte de a-l
întreba cine poate fi aproapele unui om, i-a relatat o istorioară terapeutică în care personajul-cheie avea să
fie un samarinean milostiv. Pentru a oferi o lecție usturătoare iudeilor care îi desconsiderau pe samarineni,
Mântuitorul a creat un cadru fictiv în care doi iudei (un preot și un levit) îl ignoră pe un semen de-al lor care
a căzut pradă tâlharilor. Chiar dacă slujirea lor le impunea anumite restricții, comportamentul lor nu putea fi
oferit ca model: pur și simplu au trecut nepăsători pe lângă un iudeu. În schimb, un samarinean care mergea
pe calea aceea a fost receptiv la suferința celui care în condiții normale îl considera necurat și s-a apropiat ca
să-i aline suferința și să-l îngrijească. Chiar și atât dacă ar fi făcut era suficient, însă el a considerat că omul
are nevoie de îngrijiri suplimentare și, ca atare, l-a lăsat în grija unui hangiu pentru a-l înzdrăveni. Și toate
acestea le-a făcut pe cheltuiala lui. La final, Domnul a adresat această întrebare cărturarului: care dintre cei
trei a fost aproapele celui tâlhărit? Cel care a avut milă cu el, i-a răspuns. Credem că istorioara a avut un rol
taumaturgic în viața sa, cu atât mai mult cu cât a primit de la Mântuitorul porunca explicită: „Mergi de fă și
tu asemenea!” (Lc 10,37).
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2. Principii de management al conflictului
inspirate din parabolele Domnului
a. Principiul evitării implicării directe într-un conflict
Parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Se întâmplă uneori ca profesorul de Religie
să fie provocat în mod intenționat de elevi fără ca aceștia să urmărească în vreun fel să-și
5’
lămurească vreo problemă anume. Pur și simplu vor să-l antreneze într-o dispută în mod
gratuit. Sugerăm profesorilor ca acest gen de atitudine să fie tratat cu indiferență. La astfel
Teorie
de provocări nu se răspunde. Evitarea întrării în acest joc nefiresc este măsura ideală.
Dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură, observăm că Mântuitorul evită să medieze o problemă
apărută între doi frați. Cel mai mic dintre ei s-a apropiat de Domnul nostru și i-a cerut să îl susțină în demersul său de a obține partea cuvenită din moștenire. Domnul Iisus Hristos a evitat să dea curs acestei cerințe
și a refuzat să intervină direct în conflictul deja existent. Totuși, într-un mod voalat, a încercat să soluționeze
conflictul și i-a atras atenția fratelui mai mic să nu pună lăcomia mai presus de legătura lor de sânge. Ca să
fie și mai explicit, Mântuitorul i-a spus următoarea pildă:
„Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde
să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi
voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi
strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune!
În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă
cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.” (Lc. 12, 16-21)
Deznodământul pildei era menit să-l convingă pe tânărul respectiv să renunțe la solicitarea sa și să
prețuiască mai mult cele spirituale. Acest mod de abordare este extrem de eficient. Evitând să medieze un
conflict între prieteni apropiați, profesorul nu se expune riscului de a intra în dizgrația unuia dintre cei doi
implicați în conflictul respectiv. Unul îl va iubi, iar altul îl va urî, cel mai probabil. Așa că, în astfel de situații,
se recomandă ca profesorul să refuze direct implicarea sa în conflict, însă indirect să încerce să-l soluționeze,
propunând unuia sau ambilor tineri să reflecteze la urmările acțiunii lor. Merită, oare, să piardă legătura lor
cristalizată în câțiva ani pentru un capriciu care, la urma urmei, este nesemnificativ? Această problematizare
poate fi expusă fie sub forma unei fabule, a unei istorioare verosimile sau a unei întâmplări din Biblie sau din
viața cotidiană.

25’
Practică

Exercițiu pe grupe
Dezvoltați fictiv un posibil scenariu de conflict apărut între elevii de la școala dumneavoastră care poate fi soluționat indirect, după modelul oferit de Mântuitorul Iisus Hristos, prin
următoarea istorioară:

Se povestește că un voinic tânăr, dornic să-și măsoare puterile cu cineva pe potriva lui a văzut pe o
culme să se luptau doi lei. Fără să stea mult pe gânduri a încălecat grabnic pe șoimanul său (un armăsar zdravăn cum numai în povești întâlnești) și s-a îndreptat entuziast spre deal. Providențial, în cale i-a apărut de nu
știu unde un bătrân înțelept care, arătându-se nedumerit de graba voinicului, l-a întrebat unde se grăbește.
Voinicul i-a spus moșneagului ce are de gând, iar acesta i-a zis: De ce vrei să intri direct în lupta lor? Vrei să-ți
pierzi viața? Dacă de duci acum, ei nu se vor mai lupta unul cu altul, ci se vor azvârli asupra ta. Dacă vrei să
fii biruitor evită să mergi chiar acum. Așteaptă până vor cădea răpuși de răni și de oboseală și atunci șansele
tale de izbândă vor fi mult mai mari. Chibzuind o clipă, tânărul a înțeles că bătrânul are dreptate și a hotărât
să evite să intre în conflictul celor doi lei.
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b. Principiul confruntării indirectea elevilor ce generează conflicte
Parabola celor doi datornici. Confruntarea directă, fără a menaja în vreun fel elevii, poate afecta negativ conflictul. Elevii se simt atacați în acele momente și, chiar dacă nu ripos20’
tează datorită autorității profesorului sau argumentelor aduse de el în confruntare, din
Teorie
punctul lor de vedere, conflictul nu este finalizat oricât de mult s-ar strădui dascălul în
acest sens. Atitudinea incisivă a acestuia poate influența decisiv soarta confruntării care, din nefericire, nu
este una pozitivă. Prin urmare, se impune ca profesorul de Religie să aibă în vedere hipersensibilitatea elevilor care se pot simți agasați până și de cele mai nevinovate remarci. În plus, când aceștia sunt tensionați, când
încă sunt cuprinși de mânie și de dorința de răzbunare, foarte puține lucruri le pot ajunge la inimă pentru a-i
tempera. O abordare fezabilă care poate determina finalizarea unui conflict în astfel de circumstanțe ne este
oferită de Mântuitorul în parabola celor doi datornici.
Episodul menționat îi are ca protagoniști pe Domnul nostru și pe un fariseu al cărui nume este Simeon. Acesta din urmă l-a invitat pe Mântuitorul nostru la o cină în casa sa împreună cu ucenicii Lui. Domnul a acceptat, a intrat în casa acestuia și, în ciuda nerespectării unor obiceiuri pe care gazda era obligată să
le împlinească oaspeților, s-a așezat la masă. Într-un anumit moment al cinei, în casă a intrat o femeie având
în mâini un vas în care se afla un mir de mare preț și stând la spate, lângă picioarele Mântuitorului, plângând,
a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei să i le şteargă. Apoi săruta picioarele Lui şi
le ungea cu mir. Văzând toate acestea, fariseul s-a scandalizat și în sinea lui a pus la îndoială capacitatea lui
Iisus Hristos de a cunoaște inimile și sufletele oamenilor: „Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e
femeia care se atinge de El, că este păcătoasă.” (Lc 7,39). Știind ce gândește, Domnul și-a început strategia sa
de confruntare spunându-i o istorioară fără ca Simeon să aibă vreo idee unde intenționează Mântuitorul Iisus
Hristos să îl conducă:
„Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de
dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat
pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?” (Lc 7,41-42)
Răspunsul la această întrebare era cât se poate de previzibil și, în consecință, Simon i-a spus Domnului că datornicul care avea o sumă mai mare de înapoiat. Primind răspunsul așteptat, Domnul și-a început
pledoaria cu o fermitate pe deplin justificată.
„Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă
pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei.Sărutare nu
Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu
nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe,
căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele.” (Lc 7,44-48).
Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus lui Simon: femeia aceasta pe care tu o judeci și o consideri desfrânată
va fi iertată pentru păcatele ei cele multe pentru că M-a iubit mult mai mult decât mă prețuiești tu. Și aceasta o poți constata și tu, din gesturile pe care nu le-ai făcut. Ce mai putea zice Simon când el însuși i-a spus
Domnului că cel căruia i se iartă mai mult, iubește mai mult? Această strategie de confruntare indirectă prin
intermediul unei istorioare poate fi extrem de eficientă, dacă nu determină o recunoaștere a vinei, atunci măcar
împiedică continuarea fățișă a conflictului.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
▪▪ se recomandă ca o confruntare directă să fie precedată de un moment în care tânărul vizat să intre în
logica profesorului;
▪▪ istorioarele pot oferi profesorului suportul necesar pentru a-și pregăti strategia de confruntare decisivă;
▪▪ în aceste situații se utilizează istorioare care solicită elevilor emiterea unor judecăți;
▪▪ este necesar ca răspunsul la provocarea lansată de profesor prin istorioară să fie logic și ușor de intuit;
▪▪ răspunsul primit va fi folosit împotriva ideilor eronate ale tânărului dacă acesta încearcă să se eschiveze
de la acceptarea unei realități pe care în prealabil a asumat-o/certificat-o.
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Model

Aplicați acest model în special la clasele mai mari (a VII-a și a VIII-a), unde elevii au capacitatea
de a asuma rolul descris în cadrul exercițiului. La finalul dialogului dintre cei doi elevi, marcați
încărcătura pozitivă și negativă a episodului/dialogului și posibilitatea ca astfel de experiențe să
existe și în mod curent între ei, indicând atitudinea corectă.

Cerință: Imaginați-vă că trăiți în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. În contextul Pildei vameșului și a fariseului, asumați rolul unuia dintre cei doi. Urmați indicațiile specifice rolului:
Vameșul: auzind cele spuse de fariseu în rugăciunea sa (notă: în vremea aceea, oamenii se rugau de
multe ori cu voce tare), mergi la fariseu și intri în dialog cu el astfel încât să îl convingi de incorectitudinea/nedreptatea spuselor sale, reorientându-i atenția asupra propriilor neajunsuri spirituale.
Fariseul: interpelat fiind de vameș care ți-a auzit cuvintele, explică-i ceea ce vroiai să spui, urmărind să nu îl lezezi și mai mult și reorientându-i atenția asupra propriei persoane.

1. Exercițiu individual (15‘)
Alegeți un alt eveniment scripturistic în care Mântuitorul sau un alt personaj scripturistic din
55’
Vechiul sau Noul Testament aplică aceeași strategie de confruntare indirectă prin istorioare/
Practică pilde. Redați episodul în aproximativ 100 de cuvinte și extrageți două elemente-cheie pe care
le-ați învățat din episodul respectiv în vederea enunțării unui principiu de manageriere a conflictului.
2. Exercițiu pe perechi (40‘)
Dan este un bătăușul clasei. De fiecare dată își găsește o justificare pentru fiecare lovitură pe care o
oferă cu sârg colegilor lui. Creați o strategie de confruntare indirectă a acestuia folosind o istorioară după
modelul prezentat mai sus. După ce ați obținut răspunsul așteptat de la Dan la întrebarea pe care i-ați adresat-o la sfârșitul istorioarei, prezentați modul în care îl veți confrunta direct în 100 de cuvinte.
Istorioara

Întrebarea
Răspunsul lui Dan

Confruntarea directă a lui Dan
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c. Principiul iubirii și al micșorării de sine
Parabola fiului risipitor. Principiul pe care urmează să-l prezentăm se adresează cu precădere profesorului de Religie care are o anumită autoritate paternă față de elevii săi. Din
20’
acest motiv, credem că imaginea tatălui fiului risipitor este elocventă în acest sens. Acest
Teorie
om a reușit să soluționeze conflictul cu fiul cel mic printr-o atitudine ce l-a lăsat fără grai pe
risipitor și a făcut tot posibilul să aplaneze conflictul iminent dintre el și fiul cel mare. Ambii copii erau într-un
conflict tacit cu tatăl lor. Se pare că autoritatea parentală exprimată într-un mod surprinzător și atipic le-a creat
serioase probleme de înțelegere celor doi fii ale căror caractere erau total diferite. Așadar să le luăm pe rând.
A. Fiul cel mic, impulsionat de o dorință puternică de a-și satisface pofta de a trăi, i-a cerut părintelui
său, cu cutezanță, partea lui de avere. Potrivit legilor în vigoare în acea vreme, fiul cel tânăr nu avea dreptul să
ceară așa ceva. Cu toate acestea, împotriva obiceiului vremii, tatăl evită conflictul, împarte averea ambilor fii
și-l lasă pe cel mic să plece unde dorește. Lipsit de experiență și furat de peisaj, mezinul cade în mrejele desfătării, pierde tot ce are și ajunge sărac lipit pământului. Umilit de statul său de porcar, lihnit de foame, fiul soluționează conflictul său intrapersonal și se întoarce acasă cu gândul de a intra ca argat în gospodăria părintelui
său. Însă planul lui a fost schimbat de atitudinea iubitoare a părintelui său care nu numai că l-a primit în casa
sa, ci l-a repus în toate drepturile sale filiale.
Prin această atitudine, părintele a pus capăt conflictului pe care, de altfel, fiul cel mic îl provocase. Dragostea pe care i-a arătat-o atât la plecare, cât și la întoarcere l-a determinat pe fiul cel mic să înțeleagă că, de fapt,
conflictul nu era unul interpersonal, ci unul intrapersonal. Dacă până atunci au existat anumite dubii sau conflicte privitoare la modul în care credea că tatăl său se raportează la el, după acea primire, totul s-a spulberat.
Temă de reflecție
Oare dacă un profesor va adopta o astfel de atitudine
și va oferi dovezi clare de dragoste față de elevii săi, va
putea soluționa mai multe conflicte?
B. Atitudinea părintelui față de fiul cel mic a provocat iscarea unui conflict care mocnea încă din momentul în care tatăl a împărțit toată averea fiilor săi. Fiul cel mare, iritat de atitudinea iubitoare a tatălui care
a junghiat vițelul cel îngrășat pentru a sărbători întoarcerea fiului desfrânat, s-a mâniat și nu voia să intre la
ospăț, după care s-a întors de la munca câmpului. Prin acest refuz, el își exprima vădit dezaprobarea față de
hotărârea tatălui său și, totodată, nu voia să-și arate disprețul față de fratele său de care s-a dezis în dialogul pe
care l-a avut cu părintele său. Simțindu-se în pericolul de a-și pierde un alt fiu, când de-abia îl recâștigase pe cel
mic, tatăl a ieșit afară pentru a soluționa conflictul dintre el și fiul cel mare. Strategia lui a presupus în primul
rând micșorare de sine. Cu toate că avea statutul privilegiat de părinte, acesta a ieșit în întâmpinarea fiului ce
urma să se risipească datorită rigorismului eronat autoimpus, și l-a rugat să intre la ospăț. Acesta i-a mărturisit
tatălui toate frustrările pe care le-a acumulat în perioada în care mezinul fusese plecat. A ajuns să îi reproșeze
părintelui său că s-a purtat cu dărnicie cu cel pe care nu-l mai recunoaște ca frate, iar cu el s-a arătat auster și
zgârcit. Lui nu i-a dat niciun ied ca să se veselească cu prietenii, iar când a venit fiul cel desfrânat, a junghiat cel
mai ales animal din gospodărie. La aceste acuze, părintele a răspuns cu dragoste și l-a asigurat că toată avuția
este a lui, așa cum a fost până acum, chiar dacă nu a realizat acest lucru. Când a împărțit averea, lui i-a dat
cea mai mare parte (75%). Apoi a făcut apel la umanitatea și dragostea lui fraternă și l-a rugat să se bucure de
întoarcerea fratelui său care a fost pierdut asemenea unui mort care acum a înviat, întorcându-se acasă.
În nenumărate rânduri, profesorul de Religie este pus în situația tatălui fiilor risipitori. Când îi primește
cu dragoste pe elevii răzvrătiți, stârnește adeseori reacții din partea celor care sunt cuminți. Cum să-i dai o
notă la fel de mare celui care vine din când în când la oră cu cea pe care o primește cel sârguincios? Cum să
mai învețe el atât de mult, când poate face pe grozavul și tot să beneficieze de dragostea părintelui său? De ce
profesorul de Religie face atât de multe concesii pentru a câștiga pe cei care sunt violenți, care îi batjocoresc pe
cei silitori și cuminți? Ei… cum facem față la acestea? Cum îi câștigăm pe cei răi, fără a-i pierde pe cei buni?
Poate fi acest tată modelul ideal?
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Istorioară
Se spune că odată la un avvă a venit un ucenic să-i ceară să-i facă ceva. Bătrânul i-a zis că nu are timp și
l-a rugat să revină. Se pare că avva avea ceva important de făcut. Ucenicul nu a zis nimic și a vrut să iasă
din chilia bătrânului, dar nu a putut că a intrat un alt frate. Acesta i-a cerut și el ceva bătrânului. Când a
văzut cine este cel care îi adresează cererea, avva i-a răspuns că îi va face de-ndată. Mirat de atitudinea
părintelui, cel dintâi ucenic nu a zis nimic, dar s-a supărat că bătrânul a acceptat așa de repede să-l ajute
pe celălalt cu toate că era ocupat. După ce a plecat fratele cu pricina, ucenicul dintâi s-a apropiat și l-a
întrebat pe avvă de ce nu i-a împlinit și lui cererea. Atunci bătrânul i-a zis: Eu eram destul de ocupat și
nu am avut timp suficient să îți împlinesc cererea. La fel a fost și în cazul celuilalt… Însă știind că el se
va supăra dacă-l voi refuza, socotind că-l disprețuiesc am vrut să-l feresc de această ispită. În schimb,
în cazul tău știam că nu te vei supăra! Înțelegând gestul bătrânului, ucenicul a mulțumit bătrânului și a
plecat împăcat la chilia sa.

55’
Practică

Discuții libere
Corelând cele două episoade (pilda fiului risipitor și povestirea din Pateric), dezvoltați o
discuție liberă în care să identificați soluția cea mai eficientă în soluționarea unor conflicte
care au ca principale personaje pe profesorul de Religie și doi elevi (unul cuminte, iar celălalt rebel).

Punctul pe i
Conflictele între elevi sunt inerente în școală. Indiferent de gravitatea lor, este de dorit ca
acestea să fie soluționate și, dacă este posibil, chiar desființate cât mai repede cu putință.
Pentru atingerea acestui scop este important ca profesorul de Religie să se implice cât mai mult.
În sprijinul acestui demers, am expus mai sus câteva principii de manageriere a conflictelor
ideatic-religioase extrase din parabolele Domnului. Cu cât veți reuși să le asumați și implicit să
le aplicați la clasă, cu atât credem că veți crea o atmosferă plăcută la ora dumneavoastră și veți
asigura buna înțelegere a tinerilor dumneavoastră elevi.
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Inteligența emoțională a profesorului de Religie
ca vector de soluționare a conflictului ideatic-religios
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. „Cunoaște-te pe tine însuți” și fii „împărat” peste patimi!
2. Paradigme scripturistice pentru dezvoltarea inteligenței emoționale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care inteligența emoțională o are în
soluționarea conflictului ideatic-religios
• Veţi avea posibilitatea să valorificați paradigmele biblice în vederea
dobândirii inteligenței emoționale

III. Cuvinte-cheie

inteligență emoțională, inteligență, sinceritate, curaj, patimi

Când Mântuitorul nostru și-a îndemnat ucenicii să fie „înțelepți ca șerpii și nevinovați
ca porumbeii” (Mt 10,16), credem că i-a avut în minte și pe profesorii de Religie. Chiar
5’
dacă nu propovăduiesc cuvântul Evangheliei în condiții vitrege similare cu cele din priPrimii pași mul secol creștin, dascălii se simt tot mai frecvent ca niște mielușei în mijlocul lupilor. Nu
dorim să sugerăm faptul că elevii sunt asemenea lupilor (Doamne ferește!), ci vrem să scoatem în evidență
că această categorie de misionari creștini este mai tot timpul agasată, desconsiderată și provocată în tot felul
de conflicte. Pentru a depăși aceste impasuri și provocări, profesorii sunt nevoiți să-și dezvolte în special
inteligența emoționată definită de Domnul nostru în termenii de mai sus. Anume: să-și ferească întotdeauna
capul de atacuri și lovituri asemenea șerpilor și să nu răspundă răzbunător la răul care li se face, adoptând
atitudinea pură și nevinovată a porumbeilor. A dobândi și a folosi corect aceste abilități nu este imposibil.
Nu știm oare că Dumnezeu i-a întărit pe cei slabi, încât „din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors
taberele vrăjmaşilor pe fugă…” (Evr 11,34)? Oare nu a făcut Iisus Hristos din pescari apostoli? Oare nu se
desăvârșește puterea lui Dumnezeu în slăbiciune? Oare nu „și-a ales Dumnezeu pe cele nebune ale lumii, ca
să ruşineze pe cei înţelepţi și […] pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari” (1Cor 1,27)? Această
inteligență emoțională de care vorbim depinde, mai mult decât credem, de raportarea noastră la Dumnezeu
și la semeni. Când un conflict ne copleșește, pe lângă inteligența noastră emoțională intervine decisiv Dumnezeu. Însă până atunci este indicat să ne străduim să ne dezvoltăm nivelul de inteligență emoțională pentru
ca Dumnezeu să poată lucra mai mult prin noi.
În această secvență, vom încerca să argumentăm importanța pe care inteligența emoțională a profesorului de Religie, datorită naturii formative a disciplinei pe care o predă și datorită mesajului religios pe care îl
prezintă în fața elevilor. De asemenea, vom expune și câteva modalități prin care profesorii de Religie își pot
dezvolta și valorifica inteligența emoțională.

1. „Cunoaște-te pe tine însuți” și fii „împărat” peste patimi!
Pentru a fi inteligent emoțional, este recomandat ca profesorul de Religie să țină seama
de cele două îndemnuri din titlul acestei secțiuni. Mai întâi, i se cere să se cunoască pe
sine însuși, să-și cunoască punctele forte și care sunt manifestările asupra cărora este
15’
necesar să insiste în vederea corijării, vindecării și transformării lor. Această acțiune nu
Teorie
solicită mari eforturi de analiză interioară, ci este nevoie doar de sinceritate, de curaj și
de o radiografie a propriilor acte săvârșite de la început până în prezent. Ca atare, în primul rând este necesar
ca profesorul să fie sincer cu el însuși și să nu se îmbete cu apă izvor… Nu se rezolvă nimic prin vicierea unei
analize obiective. Cu cât ești mai obiectiv în a te analiza pe tine însuți, cu atât este mai bine. Când femeia
samarineancă a recunoscut înaintea Străinului din Iudeea că nu are bărbat, viața ei a început să ia o turnură
extrem de pozitivă. Așa și noi, când ne facem examenul de conștiință și ne recunoaștem greșelile, suntem pe
făgașul cel bun. Pentru ca acest exercițiu de sinceritate să dea roade, este important ca profesorul să se roage Domnului să-i dea curaj. Nu este ușor să conștientizezi că uneori ești departe de ceea ce propovăduiești.
După ce a făcut și acest pas, este de dorit ca profesorul să-și evalueze și urcușul său duhovnicesc prin prisma
spovedaniei. Este indicat să vedem cu ce patimi ne luptăm, ce am rezolvat de-a lungul timpului și ce virtuți
ne-am dezvoltat. Parcurgerea acestor etape ne va permite să afirmăm că ne cunoaștem pe noi înșine.
După diagnosticarea obiectivă a vieții noastre spirituale, se recomandă asumarea dictonului: „Doctore, vindecă-te pe tine însuți!”. Un profesor măcinat de conflictele interioare cu propria-i conștiință nu va
putea gestiona eficient conflictele ideatic-religioase la care este provocat să facă față fie de colegii lui, fie de
elevi. „Cum poți tu să pretinzi că vindeci pe alții, se întreba Sfântul Grigorie de Nazianz, câtă vreme tu ești
plin de răni?” Această realitate poate fi tulburătoare dar este important să acceptăm că suntem oameni cu
patimi și neputințe, care nu reușim mereu să fim cum ne cere Dumnezeu. Să punem, dar început bun străduinței de a ne rezolva propriile conflicte interioare. Iar când vom lupta cu toată puterea noastră, Dumnezeu
ne va face biruitori.
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Se spune că un ucenic l-a văzut pe părintele său duhovnicesc, un avvă venerabil, că într-o zi iese
din chilia lui și începe să strige cu bucurie: Sunt împărat! Sunt împărat! Nedumerit, novicele îl
întreabă de ce a strigat așa. Iar avva, cu fața plină de fericire îi zise:
Azi sunt împărat, fiindcă în sfârșit împărățesc peste patimi!
Aceasta este adevărata dobândire a inteligenței emoționale. Un profesor de Religie este inteligent
emoțional atunci când are curajul de a-și vedea neputințele și când conlucrează cu Dumnezeu. Să-l
ascultăm pe cel ce a încreștinat lumea civilizată, pe Apostolul Pavel care, atunci când Dumnezeu i-a zis că
puterea Lui se desăvârșește în slăbiciune, a afirmat: „Foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile
mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.” (2Cor 12,10). Inteligența emoțională este dezvoltată și valorizată după rețeta paulină de mai sus și cea pe care o menționăm mai jos:
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am
ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.” (1Cor 15,10)
Tehnicile de dezvoltare promovate în manualele de psiho-pedagogie sunt, de asemenea, important în
dezvoltarea inteligenței emoționale. Riscul pe care îl implică ele, dacă sunt lipsite de perspectiva creștină asupra
inteligenței emoționale prezentată anterior, este acela de a conduce la exacerbarea egoismului și narcisismului
sub masca dezvoltării profesionale. Păstrarea vie în minte a cuvintelor Sfântului Apostol Pavel ne va feri de
această subtilă capcană.

60’
Practică

1. Exercițiu individual
Observați, în schema de mai jos, corespondențele dintre modalități uzuale de cultivare a inteligenței emoționale și valori promovate de creștinism. Completați, urmând exemplele date,
spațiile lăsate goale.
Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale

Străduiește-te să vezi binele
și să gândești pozitiv

Să privim lumea prin ochii lui Dumnezeu, ca să vedem chiar și în
necazuri modalitatea de a dobândi un bine și mai mare.

În timp ce ai emoții negative, observă-te, fii
onest cu tine însuți
Învață să râzi de tine însuți

Autoironia este o formă de asigurare a lucidității spirituale
cu privire la calitățile și defectele propriei persoane.

Învață să nu iei la modul personal
ceea ce ți se întâmplă

A nu te considera singura persoană cu anumite
probleme/dificultăți va permite cultivarea empatiei.

Fii mulțumitor
Fii un spirit ludic
Fii un anonim milostiv
Petrece timp în natură
Alege-ți cu atenție prietenii
Vorbește despre problemele tale
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2. Exercițiu pe grupe: Identificați alte 5 modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale care au un
corespondent în viața și experiența creștină.
Modalitatea de dezvoltare
a inteligenței emoționale

Corespondentul
în viața creștină

1.
2.
3.
4.
5.

2. Paradigme scripturistice pentru dezvoltarea
inteligenței emoționale
Dezvoltându-și inteligența emoțională, profesorul de Religie va putea face față cu mai mult
succes conflictelor ideatic-religioase din școală. Inteligența sa emoțională îi va oferi posibilitatea de a cunoaște mult mai bine datele problemei la care este nevoit să facă față. Activa10’
rea simțurilor spirituale îl determină să vadă cu mai multă claritate căile de soluționare, de
Teorie
temperare sau de desființare a conflictului. Dumnezeu va lucra mai mult în și prin profesorul care se lasă călăuzit de har în efortul său de a readuce pacea în sufletele celor care au provocat conflictele. Ca
argument, vă vom oferi câteva paradigme scripturistice din care vom înțelege cum anume se rezolvă conflictele
dintre oameni. Personajele biblice și modurile de acționare la care vom face referire pot constitui adevărate
modele pentru un profesor care se străduiește să fie inteligent emoțional.
Expunerea noastră va fi cronologică, iar la finalul fiecărei paradigme vom expune învățămintele care
pot fi utile profesorului de Religie.
1. Patriarhul Avraam (Facere 13)
Din cauza neînțelegerilor dintre păstorii lor care se certau pentru izvoarele de apă, Avraam și nepotul
său Lot au fost puși în fața unui conflict. Pentru a-l soluționa, Avraam îi propune nepotului său să se despartă
de el și să aleagă cel mai bun ținut pentru el și turmele sale, urmând ca el să o ia în direcția opusă. Avraam nu
a dorit să-i îngrădească în vreun fel libertatea nepotului și nici să-i îngreuneze în vreun fel viața. Așa că i-a pus
înainte tânărului Lot cea mai bună opțiune. Să avem în vedere faptul că Avraam ar fi avut întâietate din pricina
vârstei și a gradului de rudenie!
Cum poate dezvolta acest episod inteligența emoțională a profesorului:
▪▪ este de dorit ca profesorul să soluționeze anumite conflicte înainte ca acestea să se acutizeze;
▪▪ chiar dacă profesorul are autoritate asupra elevilor, este bine ca, în astfel de situații, să le ofere acestora
partea cea bună (oricum Dumnezeu îl va răsplăti pe cel care este dispus să sacrifice ceva din ale sale);
▪▪ este indicat ca profesorul să-și surprindă elevii și să le propună un beneficiu mai mare decât s-ar fi așteptat.
2. Regele David (2 Regi 16)
Când fiul său Absalom a complotat împotriva sa pentru a-l uzurpa, regele David a evitat un conflict direct (care ar fi costat viețile multor civili din capitală) și s-a retras în pustie cu oamenii săi de încredere. Un gest
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plin de dragoste și de precauție. Dar nu despre această urmează să vorbim, ci despre reacția pe care a avut-o la
provocările pe care le făcea Șimei, unul din urmașii lui Saul. Văzând că regele se retrage din fața uzurpatorului,
acesta a început să arunce cu pietre asupra convoiului și să rostească cuvinte hulitoare la adresa regelui. Deși
unul dintre vitejii regelui i-a cerut acestuia permisiunea să-l trimită în lumea de dincolo pe acel „câine leșinat”
care avusese ocazia să tacă, dar n-a făcut-o, David i-a răspuns că nu este cazul să reacționeze, fiindcă acesta cu
știința lui Dumnezeu rostește acestea. Smerenia și noncombativitatea l-au făcut pe David să triumfe într-un
sfârșit. Șimei și-a cerut iertare, constrâns de situație, firesc!
Cum poate dezvolta acest episod inteligența emoțională a profesorului:
▪▪ atunci când profesorul conștientizează că, în urma unei confruntări, vor avea de suferit persoanele neimplicate în conflict, este indicat să se retragă;
▪▪ când profesorul este acuzat că a săvârșit o nedreptate înaintea mai multor persoane care știu că acuzele
nu sunt adevărate, este bine să nu se apere;
▪▪ în astfel de situații, prin smerenie și noncombativitate, profesorul poate să câștige mai mult decât atunci
când evidențiază cu insistență adevărul.
3. Regele Solomon (3Regi 3)
Opțiunea regelui Solomon de a cere lui Dumnezeu darul înțelepciunii, nu averi și putere asupra dușmanilor, l-a făcut să fie renumit în întreaga lume, încât din toate colțurile lumii veneau înțelepți să-l cunoască
și să-l asculte. Episodul la care facem acum referire este celebra lui judecată în care a făcut dreptate adevăratei
mame. Fiind un fin cunoscător al comportamentului uman, acesta a intuit care era mama copilului și, printr-o
metodă ingenioasă, a făcut ca adevărul să iasă la lumină. În acest mod a pus capăt conflictului.
Cum poate dezvolta acest episod inteligența emoțională a profesorului:
▪▪ este important ca profesorul de Religie să-l roage pe Dumnezeu să-l înțelepțească, în special atunci când
face o judecată;
▪▪ să identifice cea mai ingenioasă metodă de aflare a adevărului, care să ia prin surprindere persoanele
implicate în conflict;
▪▪ să dea curs oricărei solicitări de rezolvare a unui conflict (copiii vă pot solicita adeseori să le judecați
„pricinile”)
3. Profetul Daniel (Istoria lui Bel – scriere bună de citit)
În capitala babilonienilor, profetul Daniel a fost nevoit să facă față multor provocări pentru a arăta slava
adevăratului Dumnezeu. Văzând că regele Cirus se lasă indus în eroare de preoții idolului Bel care susțineau că
idolul respectiv consumă ofrandele care-i sunt aduse, Daniel i-a cerut suveranului să-i permită să dovedească
contrariul. Dându-și seama care era șiretlicul preoților, Daniel le-a întins o cursă: înainte de a pecetlui intrarea
în templu, Daniel a presărat pe jos cenușă și, astfel, s-a putut constata că, printr-o intrare secretă, preoții veneau
cu familiile lor veneau noaptea și consumau bucatele și vinul.
Cum poate dezvolta acest episod inteligența emoțională a profesorului:
▪▪ este bine ca, atunci când profesorul de Religie constată că cineva induce în eroare voit alte persoane, să
descopere falsitatea celor pretinse;
▪▪ se recomandă profesorului să fie abil în confruntare, încât cealaltă parte implicată în conflict să nu anticipeze metoda sa de descoperire a adevărului.

60’
Practică

Exercițiu individual
Identificați un personaj biblic (din Vechiul sau din Noul Testament) care ar putea să vă
inspire în demersul dumneavoastră de stimulare a inteligenței emoționale. Prezentați episodul în 100 de cuvinte și extrageți trei învățături care vă dezvoltă inteligența emoțională
în vederea soluționării conflictelor ideatic-religioase.
5

Punctul pe i
Pentru a soluționa conflictele ideatic-religioase, profesorul de Religie are nevoie de inteligență
emoțională. Fără această calitate îi va fi extrem de dificil să se cunoască cu adevărat pe sine și
să empatizeze cu cei care stau de cealaltă parte a baricadei într-o confruntare. Pentru a dezvolta acest tip de inteligență, dascălul este chemat să conlucreze cu harul lui Dumnezeu și, implicit, să învețe de la personajele biblice cum ar putea, prin intermediul acestei abilități, să facă
față conflictelor cu care se confruntă în activitatea sa de zi cu zi.
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Conceperea unor modele de predare pentru
stimularea inteligenţa emoţională a elevilor în ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Particularitățile unui model de predare pentru stimularea
inteligenței emoționale
2. Patru modele de dezvoltare a unor competențe social-emoționale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza eficiența potențială a modelelor de predare
în stimularea inteligenței emoționale a elevilor
• Veţi avea posibilitatea să creați modele de predare similare și
să le aplicați la clasă alături de cele expuse în cadrul secvenței.

III. Cuvinte-cheie

model de predare, inteligență emoțională, povestire, gânduri, motivație,
empatie, paradigme scripturistice

Activitatea formativă pe care profesorul de Religie o desfășoară la ore presupune și să-i
conștientizeze pe elevi de importanța inteligenței emoționale și, implicit, să-i ajute să se
5’
deprindă cu exigențele acesteia. Pentru a-l sprijini cum se cuvine în acest demers care
Primii pași va avea efecte pozitive în timp, am considerat că este util să dezvoltăm câteva modele
de predare în vederea stimulării inteligenței emoționale pe baza textului biblic și a literaturii patristice, cele
două izvoare ale Revelației. Am optat pentru aceste surse datorită importanței pe care cele două izvoare le au
pentru credința creștină, precum și datorită faptului că paradigmele din aceste două surse sunt rodul conlucrării omului cu harul, prin inspirație și prin experiență concretă. Ca atare, putem spune că paradigmele de
la care vom pleca în realizarea modelelor vor avea amprenta Duhului care rămâne vie peste timp, așteptând
să dea rod. Pentru a certifica acest fapt, este suficient să ne gândim la puterea de germinație a unui bob de
grâu. S-a constatat că, dacă după 600 de ani se va descoperi într-o amforă grâu și cineva îi va oferi condițiile
prielnice că încolțească (apă și pământ fertil), acesta va da rod. Dacă în cazul unui bob de grâu este posibil să
avem viață după sute de ani, cum nu vom găsi în cuvintele inspirate de Duhul Sfânt și de lucrarea Sa harică
suficientă energie pentru a stimula dezvoltarea inteligenței emoționale în sufletele unor copii?
Așadar, în această secvență prezentăm și explicăm cele mai importante repere care pot servi profesorului de Religie la diversificarea și îmbogățirea constantă a modelelor de predare care au ca scop stimularea
inteligenței emoționale într-un stil adaptat specificului disciplinei predate. Cunoașterea reperelor necesare în
conceperea unor noi modele de predare va avea ca obiectiv stimularea inteligenței emoționale și va asigura,
în același timp, un grad ridicat de atractivitate a orei.

1. Particularităţile unui model de predare
pentru stimularea inteligenţei emoţionale
În contextul acestei secvențe, un model de predare care este menit să stimuleze inteligența emoțională, are la bază un text scripturistic sau un episod din experiența părinților
Bisericii. Aceste texte/episoade au menirea de a oferi baza teoretică și practică pentru
5’
dezvoltarea unor competențe social-emoționale care decurg din inteligența emoțională.
Teorie
În acest sens, vom avea în vedere ca, în cadrul acestor modele, să ne axăm pe câte una din
competențele expuse în secvențele anterioare:
▪ Conștiința de sine / a fi atent la propriile emoții și sentimente
/ trezvie;
▪ Controlul gândurilor / a gestiona propriile emoții și sentimente
/ paza gândurilor;
▪ Motivație / a-și folosi sentimentele și emoțiile pentru a-și împlini scopurile / voie nebiruită/ motivare;
▪ Empatie / a fi atent la ce simt alții.
Modele de predare care vor fi concentrate pe aceste cinci competențe vor constitui pentru dumneavoastră doar un început. Prin
aplicațiile pe care le-am gândit, vă vom invita să creați la rândul dumneavoastră modele care să aibă în vedere alte competențe sau elemente
care pot dezvolta inteligența emoțională a elevilor. În acest sens, vă
recomandăm să asumați maniera de redactare a paradigmelor și să
realizați altele care au o aplicabilitate mult mai mare la specificul claselor cărora le predați Religie.
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2. Patru modele de dezvoltare
a unor competenţe social-emoţionale
a) Modelul povestirii educative
Primul model de predare pe care-l avem în vedere este axat pe capacitatea elevilor de a
fi atenți la propriile emoții și sentimente sau, mai bine zis, pe dobândirea conștiinței de
5’
sine. Personajele scripturistice pe care le avem în vedere sunt regele David și profetul
Teorie
Natan. Este ușor de intuit la ce eveniment facem referire: mustrarea regelui pentru păcatele săvârșite (2 Regi 12). Modul în care elevii vor percepe păcatul săvârșit David nu trebuie să ne îngrijoreze.
Putem pune accentul pe elementul cheie din acest model care este povestirea.
Pentru a-i conduce pe elevi spre dobândirea conștiinței de sine, a conștientizării stării în care
se află, profesorul poate folosi povestiri educative. În cazul regelui David, profetul a folosit
o astfel de povestire și i-a solicitat acestuia să judece situația menționată. Când regele a pronunțat sentința, Natan i-a spus că el era cel închipuit în istorioară. Prin intermediul narațiunii
Model
respective, profetul l-a determinat pe David să conștientizeze starea de păcat în care se afla.
Ca atare, expuneți înaintea elevului/elevilor o istorioară/o fabulă care se potrivește situației în care ei se află
pentru a ajunge la conștiința de sine.
„Atunci a trimis Domnul pe Natan proorocul la David şi a venit acela la el şi i-a zis: Erau într-o cetate
doi oameni: unul bogat şi altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite mari şi mărunte, iar cel sărac
n-avea decât o singură oiţă, pe care el o cumpărase de mică şi o hrănise şi ea crescuse cu copiii lui.
Din pâinea lui mâncase şi ea şi se adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise şi era pentru el ca o fiică.
Dar iată că a venit la bogat un călător, şi gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să
gătească cină pentru călătorul care venise la el, ci a luat oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea pentru omul
care venise la el. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om şi a zis către Natan: Precum este
adevărat că Domnul este viu, tot aşa este de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte […]. Atunci Natan a zis către David: Tu eşti omul care a făcut aceasta. […] Am păcătuit înaintea
Domnului, a zis David către Natan.” (2Rg 12,1-7.12)

Ascultați istorioara și expuneți-vă opinia față de subiectul/problematica din povestire.

Concluzie: Prin această modalitate, elevul poate fi determinat să conștientizeze starea în care se află,
prin pronunțarea opiniei/sentinței personale față de subiectul examinat.

25’
Practică

5’
Teorie

Exercițiu individual
Prezentați o istorioară educativă (din Sfânta Scriptură, din Pateric, din literatură, din povești, basme sau din viața cotidiană) și menționați maniera în care relatarea acesteia poate determina elevii să-și conștientizeze mai ușor greșelile, prin raportarea la o situație similară.
b) Modelul stolului de gânduri
În cel de-al doilea model ne vom axa pe capacitatea elevilor de a-și controla gândurile
și de a-și gestiona bine propriile gânduri și emoții. De data aceasta ne vom concentra
atenția spre o istorioară din Pateric în care ni se relatează dialogul dintre un ucenic și
părintele său duhovnicesc pe tema gândurilor.
3

Istorioara este menită să-i determine pe elevi să conștientizeze că gândurile rele nu pot fi oprite
decât cu un efort extrem de mare. În schimb, este mai ușor ca ele să fie înlocuite cu gânduri
bune. Această schimbare va fi extrem de utilă în stăpânirea propriilor emoții și sentimente care
sunt influențate de gândirea negativă. Când gândurile de răzbunare sunt înlocuite cu o rugăModel
ciune pentru aproapele (nu pentru vrăjmaș), când în inimă apare îngăduința și răbdarea sau
intenția de a face o faptă bună, elevii își vor gestiona cu succes propriile emoții și sentimente.
„Părinte – zise ucenicul unui avă încercat – ce să fac că nu pot să-mi biruiesc gândurile rele? Pustnicul
îi ceru să iasă afară din chilie și să stea cu mâinile întinse înaintea vântului și zise: Oprește-l! Nu pot,
îi zise ucenicul! Atunci, ferește-te el! Apoi continuă zicând: Vezi stolul de păsări de deasupra noastră,
oprește-l! Nu pot, răspunse ucenicul! Dar să-și facă cuib în capul tău, poți să le oprești? Da, părinte!
Așa e și cu gândurile rele, vin asupra noastră, dar dacă ne ferim de ele nu ne pot vătămă! Noi le putem
opri să-și facă sălaș în mintea noastră, umplând locurile libere din minte cu gânduri bune!”

Paul, știu că ești supărat pe Ștefan și că acesta cu adevărat a greșit. Însă gândește-te
acum în ce mod ai putea să-i faci un bine ca să îl ajuți să ajungă singur la conștientizarea greșelii lui?

Concluzie: Este important ca în astfel de situații să oferim elevilor un rezultat pozitiv pentru efortul
lor de a-și controla gândurile și pornirile negative.

30’
Practică

5’
Teorie

Exercițiu pe grupe
Creați un model de predare care să-i determine pe elevi să-și controla gândurile și să-și
gestioneze bine propriile gânduri și emoții.
c) Modelul încurajării celui care vrea să săvârșească binele
Cel de-al treilea model va fi focusat pe motivarea elevilor și întărirea voinței acestora
spre înfăptuirea binelui. Profesorul va îndemna elevii să-și folosească sentimentele și
emoțiile pentru a-și împlini scopurile propunându-l ca exemplu pe Iosua Navi, cel care
a condus poporul în campania de cucerire a Canaanului.

Textul pe care îl vom oferi spre citire surprinde modul în care Dumnezeu l-a încurajat pe
Iosua să nu se impacienteze în fața misiunii care i-a fost încredințată, asigurându-l că îi va fi
mereu alături. Acest fapt a fost probat pe tot parcursul cărții care, de altfel, îi poartă numele.
La sfârșitul vieții sale, convingându-se de veridicitatea cuvintelor Domnului, Iosua a afirmat:
Model
„Eu însă și casa mea vom sluji Domnului, că sfânt este!” (Ios 24,15). Este indicat să-i motivăm
pe elevi și să le consolidăm voința atunci când vor să facă binele. Domnul este întotdeauna alături de cei care
se străduiesc să fie buni și nu-i va părăsi niciodată în încercări. Ca argument li se poate aminti făgăduința
făcută de Domnul și modul de împlinire a misiunii sale. Încercările ivite pe parcurs nu alterează cu nimic
veridicitatea cuvintelor Domnului.
Tudor, fii curajos, ceea ce te-ai gândit să faci este bine! Domnul va fi cu tine pentru
că gândul tău este bun! Vrei să te convingi de acest fapt? Hai să vedem dacă acest text
este suficient de convingător pentru tine. Citește-l și vom discuta după!

4

„După moartea lui Moise, robul Domnului, a grăit Domnul cu Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise,
şi a zis: Moise, robul Meu, a murit. Scoală dar şi treci Iordanul tu şi tot poporul acesta, în ţara pe care o
voi da fiilor lui Israel. […] Nimeni nu se va putea împotrivi ţie, în toate zilele vieţii tale.
Precum am fost cu Moise, aşa voi fi şi cu tine; nu Mă voi depărta de tine şi nu te voi părăsi. Fii tare şi
curajos, că tu vei împărţi poporului acestuia, prin sorţi, ţara pe care M-am jurat părinţilor lor să le-o dau.
Fii dar tare şi foarte curajos, ca să păzeşti şi să împlineşti toată legea pe care ţi-a încredinţat-o
Moise, robul Meu; să nu te abaţi de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de
făcut. Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzeşte-te de ea ziua şi noaptea,
ca să plineşti întocmai tot ce este scris în ea; atunci vei fi cu izbândă în căile tale şi vei păşi cu spor.
Iată îţi poruncesc: Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici să te spăimântezi,
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge”.” (Ios 1,1-2.5-9)
Concluzie: Exemplele scripturistice, făcând parte din istoria mântuirii neamului omenesc, au un
impact puternic asupra elevilor. Este suficient să le spunem elevilor că, atunci când fac un anumit lucru bun,
se aseamănă cu Iosua, cu David, cu înțeleptul Solomon și îi vom încuraja să îl săvârșească.

15’
Practică

5’
Teorie

Discuție liberă
Cât de mult îi motivează pe elevii dumneavoastră paradigmele biblice? Ce alte modele i-ar
putea motiva?
d) Modelul
Ultimul model va fi focusat pe creșterea empatiei elevilor. Un elev inteligent emoțional
va fi întotdeauna atent la cei din jurul său. Acesta va încerca să intuiască ce simt și ce
gândesc colegii și semenii lui pentru a le oferi sprijinul său la nevoie. Pentru dezvoltarea
acestei competențe, am ales pilda samarineanului milostiv

Samarineanul milostiv din parabola omonimă reprezintă unul dintre cele mai relevante modele de empatie din Sfânta Scriptură. Acest om nu s-a uitat la cel căzut între tâlhari dacă este
dintr-un neam cu el, ci pe loc i s-a făcut milă de el, s-a oprit din drum, i-a acordat primul
ajutor și l-a dus la un han pentru a se asigura că cineva se va îngriji de el până ce se va însănăModel
toși. Pe lângă faptul că i-a salvat viața, samarineanul a și cheltuit o sumă considerabilă pentru
însănătoșirea acestuia. Elevii pot fi puși cu ușurință în situații similare, chiar și numai ipotetic vorbind. Dacă
ar găsi găsi lângă o bancă în parc un băiețel de vârsta lor care a suferit o căzătură cu bicicleta și stă plângând
de durere, ce vor face? Îl vor întreba mai întâi ce religie are? Este reformat? Este ortodox? Este catolic? Este
evreu? Sau îl vor ajuta pur și simplu, împlinind astfel porunca iubirii aproapelui?
Citiți textul parabolei și identificați o situație din viața voastră în care ați acționat ca
unul dintre cei trei oameni care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari. Cum v-ați
simțit? Cum v-ați fi simțit dacă erați în locul celui tâlhărit și vedeați cum oamenii trec
nepăsători pe lângă voi? Ce credeți că ar fi făcut Iisus Hristos dacă era în locul vostru?

„Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au
rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l,
a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un
samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat
rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi
a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai
cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.” (Lc 10,30-35)
5

Concluzie: Acest tip de problematizare este extrem de persuasiv. Fără să-și dea seama, prin întrebările
respective, elevii vor fi stimulați să fie empatici și să-i ajute pe cei aflați în situații similare.

20’
Practică

Exercițiu pe grupe
Descrieți episoade din viețile elevilor dumneavoastră în care s-au manifestat empatic și
indicați ce anume i-a inspirat să se manifeste în modul respectiv.

Punctul pe i
Modelele de predare expuse au menirea de a-l sprijini pe profesorul de Religie în demersul său
de încurajare și stimulare a elevilor în vederea dobândirii unor competențe socio-emoționale.
Nădăjduim că aceste modele vor putea fi valorificate la orele de Religie și că vor avea efectul
scontat. De asemenea, credem că paradigmele din Sfânta Scriptură și din tradiția patristică
care constituie baza acestor modele, vor avea un efect extrem de benefic asupra elevilor și-i vor
determina să experieze îndemnurile profesorilor lor.

6

P2 T2
U2 S3

Conceperea de modele de predare
care să valoriﬁce art-terapia în ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Ce este un model de predare a Religiei care valorifică art-terapia?
2. Modele care valorifică art-terapia în cadrul orei de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaște avantajele creării și valorificării de noi modele de
predare care valorifică art-terapia la ora de Religie.
• Veţi avea la îndemână câteva modele concrete de lucru în direcția
valorificării art-terapiei la ora de Religie.

III. Cuvinte-cheie

art-terapie, modele de predare, tipuri de inteligență

Art-terapia sau terapia prin artă s-a dovedit a avea un rol deosebit în a-l învăța pe copil/
elev să se înțeleagă pe sine, cu tot ceea ce decurge de aici: eliberarea de anxietăți și tensiuni,
5’
dezvoltarea abilităților de comunicare și a capacităților de relaționare cu cei din jur ș.a. Din
Primii pași aceste caracteristici decurge și importanța art-terapiei în procesul educativ. În special la
ora de Religie, datorită specificului formativ al disciplinei, valorificarea art-terapiei, cu toate formele ei de expresie: pictura, sculptura, literatura, poezia, teatrul sau dansul, poate constitui un sprijin important în formarea
caracterului și a deprinderilor pe care le promovează Religia.
Secvența de față prezintă câteva repere necesare în conceperea unor noi modele de predare care să valorifice art-terapia în ora de Religie și să asigure, în același timp, un grad ridicat de atractivitate a orei.

1. Ce este un model de predare a Religiei
care valoriﬁcă art-terapia?
Un model de predare pozitiv-creativă a Religiei, care să valorifice formele de expresie ale
art-terapiei este un exercițiu/o succesiune de exerciţii adaptate conţinuturilor religioase
care fac apel la ceea ce este mai apropiat de sensibilitatea artistică nativă a elevilor cărora
10’
ne adresăm. Dată fiind raportarea fiecărui elev la tipurile de inteligenţă existente, se va
observa o mai mare înclinaţie spre una sau alta din aceste forme sau, poate, spre mai multe
Teorie
dintre ele. Spre exemplu, unor elevi care au inteligenţa kinestezică dezvoltată le va fi foarte ușor să accepte activităţile de tip colaj, modelaj sau pictură. Rolul cadrului didactic este decisiv prin modul în care acesta identifică
la timp înclinaţiile elevilor, dar și prin felul în care adaptează conţinuturile la modul unic de percepere a lumii
ce-i înconjoară. Astfel privind lucrurile, art-terapia nu poate fi considerată doar o încercare de ieșire din rutină
ci reprezintă o sinceră aplecare spre nevoile imediate ale elevilor, spre structura lor psihologică, ce poate deveni
în acest fel un real punct de plecare în modelarea lor spirituală.
În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva exemple de moduri în care diferitele tipuri de inteligență/
înclinațiile „artistice” pot să contribuie la realizarea procesului educativ/formativ în cadrul orei de Religie:
Tipul de inteligenţă

Caracteristici adaptate educaţiei religioase

Inteligenţa naturistă

Contribuie la recreerea și la destinderea elevilor prin raportarea la natură ca spaţiu propice dezvoltării spirituale.

Inteligenţa muzicală

Contribuie la dezvoltarea și cultivarea unor aptitudini
muzicale native punând în relaţie muzica universală cu cea interioară.

Inteligenţa lingvistică

Completează orizontul de cultură, asociind cunoștinţele din anumite domenii cu cele
din domeniul religios.

Capacitatea de a reprezenta mental experienţele şi lumea exterioară (exemplu: inteligenţa pictorilor, a arhitecţilor, designerilor, sculptorilor).
Inteligenţa vizual -spaţială Cei care folosesc această inteligenţă vizualizează foarte mult și au nevoie să-și reprezinte
mental realitatea. Această inteligenţă este des folosită și în exerciţiile de control a stărilor
sufletești și în antrenamentul mental.
Inteligenţa kinestezică

45’
Practică
2

Cei care învață utilizând acest tip de inteligenţă au nevoie să fie implicați în atingerea
și manipularea diverselor obiecte. Ei învață bine prin jocuri. Au nevoie și de mișcare la
nivel intern (mental).

Exercițiu pe grupe
Concepeți un model de predare pozitiv-creativă care valorifică art-terapia, pe tema unui
eveniment sau personaj biblic la alegere.

2. Modele care valoriﬁcă art-terapia în cadrul orei de Religie.
15’
Teorie

Modelele ce valorifică art-terapia în cadrul orelor de Religie sunt o posibilă extensie a ceea ce
arta reprezintă pentru fiecare, luând în calcul atât cadrul didactic, cât şi elevii. Spre exemplu,
putem valorifica înclinaţiile elevilor sau ale noastre, în calitate de cadre didactice, spre latura
artistică. Efectele terapeutice ale acestor forme artistice sunt verificate în diverse forme educative justificându-se astfel apelul făcut la aceste modalităţi artistice de exprimare.

Pentru predarea temei Crearea lumii li
se poate propune elevilor o oră în aer
liber, într-un spaţiu verde, aproape de
elementele ce ne menţin în legătură cu
realitatea originară.

Multe dintre momentele semnificative
ale vieţii Mântuitorului şi ale Fecioarei
Maria au fost surprinse în versuri şi sub
forma unor imne ce pot cu uşurinţă să
fie prezentate elevilor.
Un alt exemplu de activitate este audiţia muzicală prin prezentarea unor
opere muzicale consacrate ce pot genera
stări de meditaţie.

Elevilor li se va propune realizarea unor colaje, a unor
picturi în acuarelă sau tempera care să reproducă spaţiul
originar în comparaţie cu cel contemporan.

Antrenant şi uşor de aplicat, cu ajutorul căruia se
poate sugera frumuseţea muzicii universale şi a celei interioare, este următorul exerciţiu: elevilor li se
sugerează să folosească instrumente muzicale uşor de
procurat sau improvizate pe moment (creioane, chei,
pet-uri), Unui elev i se cere să înceapă cu un ritm propriu apoi, profesorul sau un elev, pe post de dirijor,
sugerează intensitatea şi durata improvizaţiei trecând
de la piano la forte în funcţie de conţinutul căruia
se doreşte a fi adaptat. Spre exemplu: Tema Naşterii
Mântuitorului poate fi foarte uşor ilustrată muzical
redându-se bucuria momentului.

Exerciţiu de comparaţie între conceptele
de libertate în sens creştin şi libertate în
sens general.

Temei Răbdare şi încredere în Dumnezeu- Dreptul Iov
i se poate asocia un fragment muzical care induce o
stare meditativă (ex. Adagio, Albinoni)

Cei cu inteligența auditivă vor avea
nevoie să audă în ei lumea din exteriorul lor. Este tipul de inteligență cel mai
folosit de către învăţământul actual informaţiile trebuie auzite pentru a fi
asimilate.

Orice formă de prezentare a conţinuturilor, fie sub
măştile unor păpuşi, fie prin joc de rol sau piesă de
teatru vor constitui elemente de efect asupra celor ce se
simt confortabil să primească mesajul pe această cale.
Unii elevi, cu talent actoricesc sau oratoric vor aprecia
foarte mult această modalitate şi vor reuşi să convingă
şi să rămână în memoria colegilor prin performare dar
şi prin mesajul transmis.

Elevii pot fi îndemnaţi să-și folosească înclinaţiile artistice folosindu-se de tipul de inteligenţă care
este mai dezvoltat în cazul lor şi, totodată, pe care se poate plia mai bine conţinutul ce urmează a fi predat.
În cadrul fiecărui conţinut ce se pretează unei astfel de abordări, elevii pot fi lăsaţi să aleagă maniera în
care ar dori să le fie predat, pot contribui chiar ei cu sugestii art-terapeutice care și-au dovedit utilitatea în
alte situaţii.
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45’
Practică

Exercițiu individual
Având ca punct de plecare sugestiile din noțiunile teoretice anterioare, stabiliţi corespondenţe între 5 teme din programa analitică a disciplinei Religie pentru cultul la care predați
și modalităţile art-terapeutice potrivite cu acestea. La final prezentați succint colegilor corespondențele stabilite.

Punctul pe i
Abordarea orei de Religie din perspectiva art-terapiei înlesneşte accesul la nivelul spiritual al
elevilor. Aceste forme de abordare a orei de Religie pot aduce multă bucurie elevilor care, în
relaţie cu propunerile de acest tip venite din partea profesorului, se vor implica efectiv şi vor
avea parte de experienţe destinate transpunerii informaţiei în planul experienţial. Modelarea
caracterului acestora, în funcţie de inteligenţele multiple pe care le deţin într-o formă
exprimată sau abia descoperită, va fi un drum pe cât de sinuos, pe atât de impresionant,
reflectat şi în modul în care aceştia se exprimă prin exerciţiile art-terapeutice.

4
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U1 S2

Ora de Religie – mediu favorizant pentru
întâlnirea confesiunilor în Iisus Hristos: Cuvânt și icoană
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Deplasarea tematicii „imago Dei” în Biblie
2. Specificitatea tematicii Imago Dei în diferite tradiții
3. Iisus Hristos: Cuvânt sau Icoană a lui Dumnezeu?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi realiza cât este de important să cunoașteți specificul confesional al
discursul privitor la conceptul de imago Dei
• Veţi avea posibilitatea să experiați un discurs echilibrat care să dezvolte
diferite perspective ale tematicii imago Dei fără a leza credința celor de
altă confesiune

III. Cuvinte-cheie

imago Dei, chip, creație, întrupare, Iisus Hristos, icoană, confesiune

Când vedem un copil în brațele unui tătic sau al unei mame, suntem tentați de cele mai
multe ori să analizăm cu care din aceștia seamănă. În condițiile în care asemănarea este
5’
izbitoare cu unul din aceștia, vom zice și noi că respectivul copilaș „tăt îi tată-so!” sau
Primii pași „îi rupt din mă-sa!”. Asemănările dintre copil și părinte sunt firești, fiindcă cel din urmă
întipărește în cel dintâi, prin naștere, codul său genetic sau, mai bine zis, trăsăturile lui definitorii. Dacă
transpunem această realitate într-o perspectivă spirituală, constatăm că lucrurile sunt similare. Când facem
binele, chipul lui Dumnezeu după care am fost zidiți începe să se întrevadă în noi tot mai mult. Chiar dacă
înfățișarea noastră trupească diferă, când este vorba de asemănarea cu Dumnezeu, oamenii virtuoși încep să
semene chiar și între ei. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, este suficient să privim fețele unor părinți înduhovniciți. Dragostea și liniștea pe care o emană în jur este asemănătoare. Chipul lui Dumnezeu strălucește
în acești oameni și nu poate fi ascuns. Atunci se poate constata cu ușurință ai cui copii sunt părinții respectivi.
Rațiunea acestui exemplu nu a fost aceea de a limita manifestarea chipului lui Dumnezeu la o anumită categorie de oameni înduhovniciți, ci de a contura mai bine ideea de asemănare între Dumnezeu și oamenii care
Îi împlinesc voia. Ca atare, pe fața oricărui copil poate străluci chipul lui Dumnezeu atunci când săvârșește
fapte bune și, mai ales, când se statornicește pe această cale. Astfel că este extrem de important ca elevii să
conștientizeze faptul că ei au întipărit(ă) în ei chipul/imaginea lui Dumnezeu și că acest lucru poate deveni
vizibil în funcție de voința lor.
Așadar, scopul acestei secvențe de învățare este acela de a sistematiza rolul pe care-l joacă iconomia în
gestionarea potențialele conflicte interconfesionale cu privire la Iisus Hristos, chipul/imaginea lui Dumnezeu.
În acest sens, secțiunea de învățare pune în evidență diferențele dintre interpretările confesionale ale expresiei
biblice εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ/imago Dei (chipul lui Dumnezeu).

1. Deplasarea tematicii „imago Dei” în Biblie
Fiind alcătuit în întregime după chipul ceresc, omul poartă amprenta prototipului veșnic
până în cele mai lăuntrice structuri ale sale. Cu toate că în referatul scripturistic al creaţiei
ni se precizează în mod explicit faptul că trupul a fost zidit după chipul Creatorului (Fc.
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1,26-27; 2,7), Sfinţii Părinţi au evitat uneori să mărturisească direct acest adevăr pentru a
Teorie
nu crea oportunitatea de a susţine existenţa unei anumite corporalităţi în Dumnezeu care
de altfel este duh prin excelenţă.
„Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră… Şi a făcut Dumnezeu pe om după
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.” (Fc. 1, 26-27)
Totuși, Sfântul Irineu de Lyon, raportându-se la om ca la o fiinţă alcătuită din suflet și trup, mărturisește că: „omul desăvârșit este un ansamblu care formează o unitate compusă din sufletul care primește
Duhul Tatălui și este una cu trupul modelat după chipul lui Dumnezeu1.” Exemplul său este urmat și de alţi
părinţi (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nyssa și în special părinţii sirieni) care-i confirmă spusele, oferind diferite explicaţii acestui adevăr delicat (pentru unii). Una dintre cele mai frecvente motivaţii este acea că
Dumnezeu a creat pe om după chipul Fiului Său Care avea să se înomenească și să ia trup material. Chiar
dacă acest fapt nu era încă realizat în momentul creaţiei, întruparea Domnului făcea parte din planul veșnic al
lui Dumnezeu2. Această perspectivă exprimată de Sfântul Părinte își găsește fundamentare în textele pauline.
Sfântul Apostol Pavel subliniază adeseori că Iisus Hristos este chipul/imaginea Tatălui (2Cor 4,4; Col 1,15) și,
totodată, că noi suntem imaginea lui Hristos (Rm 8, 29; Col 3,10).

Sf. Irineu de Lyon, „Adversus haeresis,” în The Ante-Nicene Fathers 1, ed. Alexander Roberts et al. (Oak Harbor: Logos Research
Systems, 1997), 507.
2
Ibidem, 544.
1

2

„… ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul
lui Dumnezeu (εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ)” (2Cor 4,4)
„Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie
asemenea chipului Fiului Său… (τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ)” (Rm 8, 29)
Așadar, deplasând discursul despre chip dinspre Vechiul Testament spre Noul Testament constatăm
că nu omul este imago Dei, ci Hristos este chipul lui Dumnezeu. Hristos reprezintă imago Dei, iar omul reprezintă imaginea lui Hristos. Este necesar ca această realitate să fie expusă cu claritate elevilor. Se cuvine să-i
conștientizăm că ei au fost zidiți după chipul lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu. Însă, pentru a fi cât
mai bine înțeleși, este indicat să ținem cont de specificitatea pe care o are această învățătură în confesiunile
din care provin elevii. În acest sens, vom dezvolta în capitolul care urmează modul în care principalele confesiuni creștine tratează tematica imago Dei.

30’
Practică

Exercițiu pe perechi
Având ca suport cuvintele Mântuitorului rostite în contextul judecății finale (Mt 25,40),
creați un exercițiu sau un joc de rol prin care să-i conștientizați pe elevii de statutul lor
privilegiat de chipuri/imagini ale lui Hristos!
„Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi
ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.” (Mt 25,40)

Notă: Oferim ca suport și următoarea întâmplare din viața Sfântului Ioan cel Milostiv:
Acest sfânt ajunsese patriarh în Alexandria și era renumit pentru bunătatea și dărnicia sa. Odată,
unul din slujitorii lui i-a atras atenția că un bărbat a venit deja de șase ori în aceeași zi (îmbrăcat în haine
diferite) ca să ceară milostenie de el. Sfântul care cu siguranță sesizase acest lucru, i-a zis slujitorului să-i dea
cele cuvenite fiindcă sub chipul oricărui cerșetor, Iisus Hristos întinde o mână. Și, într-adevăr, când slujitorul
i-a oferit cerșetorului bani, acesta i-a zis: „Spune-i lui Ioan că lui Hristos i-a dat!” și îndată s-a făcut nevăzut.

3

2. Speciﬁcitatea tematicii Imago Dei în diferite tradiţii creștine3
Tematica imago Dei în Vechiul Testament în care omul era prezentat ca făptură zidită
după chipul Creatorului, a fost interpretată diferit de tradițiile creștine4. Două perspective
10’
vor reține atenția noastră: este vorba de analogia entis și de analogia relationis, care vor
pune în evidență omul ca ființă de comuniune și ca adevărată persoană precum și difeTeorie
rențele de interpretare la nivel de tradiții dintre termenii chip și asemănare (dintre εἰκόν
și ὁμοίωσιν (gr.) sau dintre imago și similitudo (lat.). Să vedem, așadar, cum este interpretată expresia „εἰκὼν
τοῦ ϑεοῦ” (imago Dei) în diferite tradiții confesionale.
a. Cu referire la Vechiul Testament
Conceptul de imago Dei este dificil de sistematizat. Ne vom limita la două interpretări tradiționale:
analogia entis (interpretarea substanțialistă) și analogia relationis (interpretarea relațională) care pot genera
conflicte interconfesionale.
Tradițiile ortodoxă și catolică, urmând linia părinților Bisericii (în majoritatea lor), au interpretat
imago Dei din perspectivă dublă:
▪ în perspectiva analogiei de substanță, imaginea lui Dumnezeu se regăsește în om, în natura sa sub
forma unor calități, capacități sau facultăți cum ar fi: raționalitatea, liberul arbitru, capacitatea de a domina,
capacitatea de a transforma, capacitatea de a numi (de a vorbi), etc.5
▪ în perspectiva analogiei de relaționare, a fi creat după imaginea lui Dumnezeu înseamnă că, în natura
sa, omul are capacitatea de a relaționa, de a comunica cu Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu în om, înscrisă încă de la creația sa (cf. Fc 1,26) este tocmai această capacitate de comunicare cu El. De asemenea, există
interpretări care merg în sensul unei comunicări posibile cu Dumnezeu datorită paternității acestuia.
Tradiția evanghelică, urmând pe Luther, pune în legătură imaginea lui Dumnezeu cu răspunsul dat
de către om lui Dumnezeu, recunoscând în om unele calități precum memoria, inteligența, voința (analogia
entis). Pentru Luther, Adam era capabil să-l cunoască pe Dumnezeu și să comunice cu El (analogia relationis)
dar, după cădere, relația lui cu Dumnezeu încetează și nu poate fi refăcută.
Tradiția reformată, fidelă învățăturii lui Calvin, respinge orice analogie de tip substanțialist (analogia
entis). Pentru el, imaginea lui Dumnezeu în om nu este altceva decât reflecția/oglinda slavei lui Dumnezeu
(analogia relationis). A fi creat după imaginea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu poate să se privească în
om ca într-o oglindă prin răspunsul pe care acesta îl dă.
De reținut:
VT: omul imagine a lui Dumnezeu

Analogia entis – analogia substanțialistă
(ortodocși, catolici)
Analogia relationis – analogia relațională
(ortodocși, catolici, luterani, calvini)

Este important să înțelegem că tema imago Dei s-a dezvoltat pornind de la perspectiva hristologică,
nu de la creație. Să remarcăm diferențele de interpretare care țin de raportul dintre chip și asemănare (dintre
εἰκόν și ὁμοίωσιν (gr.) sau dintre imago și similitudo (lat.). În perspectivă ortodoxă și catolică, omul a primit demnitatea chipului/imaginii încă de la creație și continuă să existe în el, deși a fost umbrită de păcat.
Cf. ȘELARU, Sorin. „Imago Dei fondement de l’anthropologie théologique„ in „Journal for Interdisciplinary Research on Religion
and Science, nr.5, July, 2009, p103-127.
4
Trebuie spus că în fiecare tradiție, au existat perspective teologice mai mult sau mai puțin diferite de cele prezentate mai jos.
5
Nu vom face aici o recenzie a părinților Bisericii. Dorim să oferim doar o scurtă prezentare.
3

4

Asemănarea este legată de aspectul soteriologic și eshatologic. În schimb, în perspectivă protestantă,
nu există diferențe între chip și asemănare (la Calvin), ultimul termen fiind numai o explicație a primului.
Mai mult, imaginea lui Dumnezeu a fost atât de coruptă de păcat, încât acesta nu se regăsește decât la sfârșitul
timpurilor.
b. Cu referire la Noul Testament
Orientarea hristologică a antropologiei leagă perspectiva omului creat după chipul/imaginea lui
Dumnezeu de cea a lui Hristos, chip/imagine a lui Dumnezeu. Astfel apare distincția creării omului după
chipul/imaginea lui Dumnezeu. Hristos fiind chip/imagine a lui Dumnezeu, omul nu este decât chip/imagine
a lui Hristos, adică chipul/imaginea Chipului/Imaginii.
Orientările interpretative ale imago Dei urmează, și în cazul Noului Testament, direcții diferite: fie ca
un Cuvânt preexistent, fie ca Întrupare a lui Iisus Hristos. Aceste perspective au consecințe diferite la nivel
antropologic: omul creat după imaginea lui Iisus Hristos poate fi înțeles fie în ideea că omul este imagine în
sensul spiritual (suflet), fie în întregime (trup și suflet). Amândouă perspectivele încearcă să arate adevărul
omului care se reflectă în Iisus Hristos ca arhetip al omului.
Tradițiile diferitelor confesiuni vor îmbrățișa diferit aceste perspective:
▪ pentru protestanți, imago Dei nu este decât o metaforă, un procedeu retoric sau pedagogic pentru
a înțelege rolul soteriologic și eshatologic al lui Hristos. Vizibilitatea lui Hristos privește sfârșitul timpurilor.
▪ pentru ortodocși și catolici, imago Dei este Cuvânt, dar Cuvânt întrupat, vizibil. Un model ce se recomandă a fi imitat.
Perspectivele soteriologice și eshatologice permit să stabilim un numitor comun între confesiuni:
imaginea este un scop. Ortodocșii îl vor numi îndumnezeire.
Cuvântul preexistent - protestanți
NT: Hristos, imagine a lui Dumnezeu
Cuvânt întrupat, vizibil – ortodocși, catolici

Exercițiu pe grupe
Interpretarea relațională privitoare la conceptul de imago Dei scoate în evidență pentru
toate confesiunile faptul că omul are capacitatea de a relaționa, de a comunica cu Dum30’
nezeu. Pornind de la această perspectivă, expuneți în 50-70 de cuvinte modul în care s-a
Practică desfășurat dialogul dintre om și Dumnezeu: a) după creație; b) după cădere; c) după întruparea Cuvântului. Este necesar ca discursul dumneavoastră să fie echilibrat și atent realizat pentru a nu leza în
vreun fel pe cei care afirmă că după alungarea din Rai, Adam nu a mai putut comunica în vreun fel cu Dumnezeu.
Cum s-a desfășurat dialogul dintre om și Dumnezeu?

după creație

5

după cădere

după
întruparea
Cuvântului

3. Iisus Hristos: Cuvânt sau Icoană a lui Dumnezeu?
Articularea credinței și a privirii rămâne un punct sensibil la nivel interconfesional.
Pentru protestanți (luterani și calvini) există o imposibilă alianță între credință și privire. Pentru ei nu există imago Dei, decât Hristos urcat la ceruri, iar vizibilitatea acestuia
10’
se realizează la Parusie. Evenimentul credinței scapă privirii. Evenimentul credinței este
Teorie
Iisus Hristos, care este insesizabil prin credință. Astfel la nivelul revelației, insistența cade
pe înviere și nu pe întrupare. Or, momentul învierii – evenimentul central al credinței – nu este dat vederii:
absența trupului și absența imaginii. Cuvântul este cel care va reanima nădejdea ucenicilor. Numai credința
poate structura întâlnirea noastră cu Hristos. Pentru tradiția protestantă credința scapă oricărei reprezentări
mentale sau vizuale.
Și totuși, dacă în această tradiție, alianța dintre credință și privire nu este posibilă, nu este posibilă nici
distanțarea radicală.
6
Temă de reflecție
„Nu putem face credința dependentă privire, dar nici nu
putem ignora privirea în beneficiul credinței singure.”6
Dacă am accepta un astfel de lucru, ar însemna să acceptăm că întruparea lui Hristos este o idee. A-l
vedea pe Dumnezeu în acest context deservește întruparea lui Hristos, care nu poate fi redus la un obiect, El
este din altă lume. Întruparea nu poate fi un corp pe care pot să-l ating, să-l văd când vreau. Primatul acordat
credinței asupra privirii schimbă modul omului de a privi lumea7.
Pentru ortodocși și catolici, pentru ca Cuvântul să fie auzit, nu este suficient ca acesta să fie redus
numai la limbaj, ci implică și întruparea lui: „Și Cuvântul s-a făcut trup”. Conjugarea termenilor Cuvânt și
Trup nu este evidentă. Dar despărțit de Cuvânt, Trupul ar însemna (o pură voință a trupului, o stăpânire a
omului) acesta nemaiexistând ca subiect al cuvântului. Despărțit de Trup, Cuvântul devine impersonal: fără
corp, fără istorie, fără voce. Problema nu este legată de conjuncția sau disjuncția dintre Cuvânt și Trup, ci de
6
7

6

COTTIN, Jérôme. Le regard et la parole. Genève, Labor et Fides, 1994, p.153.
Cf. COTTIN, Jérôme. Le regard et la parole. Genève, Labor et Fides, 1994, p.149-157.

articularea lor. În cazul Cuvântului, această articulare stă la baza recunoașterii, iar în cazul Trupului aceasta
stă la baza necunoașterii.
8
„Putem
crede că numai cuvintele fac semn? Omul transmite și primește prin corpul său, prin
gesturile sale, prin privire, atingere, odorat, strigăt, mimici și toate organele sale fizice pot să
servească de organe de transmitere.” 7

Făcându-se Trup, Cuvântul este loc al recunoașterii din partea celor care L-au primit: „care cred în
numele Lui”, „și am văzut slava Lui”. Credința se referă la lumina cuvântului; privirea se referă la vizibilitatea
trupului. Și totuși, este același care se oferă privirii și credinței. Cele două expresii citate „a crede în numele
lui” și „a vedea slava lui” prezintă un element comun și o diferență. Diferența constă în faptul că credința ține
de ascultare, iar slava este obiect al privirii, al contemplării ce ține de ordinul vizual.
(„a crede”; „a vedea”)

(„în numele lui”; „slava lui”)

Expresiile „a crede în numele lui” și „a vedea slava lui” sunt surprinzătoare – deoarece de obicei credem în ceva, nu în numele cuiva, iar când vedem un trup vedem altceva, decât să contemplăm slava lui – ele
nefiind obiectul normal al credinței și văzului (privirii). Nici a crede, în sensul în care acesta face apel la o
bază argumentativă (a crede este diferit de a fi credul), nici a vedea, căci slava nu face martori.
La fel, expresiile „în numele lui” și „slava lui” sunt surprinzătoare. Numele permite identificarea unei
persoane, recunoașterea ei. Dar cunoașterea numelui nu este suficientă pentru a o recunoaște (lumea nu l-a
recunoscut, nu l-au primit), ci implică și credința (cei care au crezut în numele lui au fost schimbați): „Care
nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.” (In 1,13)
Aceeași surpriză pentru „a vedea slava lui”. Cuvântul făcut trup, nu se oferă vederii prin trup, ci prin slavă.
Privirea a fost transformată: operația vizuală este dusă înspre ceva ce nu este normal să vedem.
Aspecte importante:
Ca și în cazul tradițiilor protestante, pentru ortodocși și catolici există o precedență a credinței asupra vederii. Acest lucru se datorează faptului că subiectul care crede în Nume, este capabil să vadă slava în
trup, nu invers. Dar care este diferența? Totul se reduce la perspectivele interpretative ale întrupării. Pentru
ortodocși și catolici întruparea nu este numai un scop (imago Dei este imaginea lui Hristos înviat), ci și un
dar care poate duce la comuniunea deplină cu Dumnezeu. Imago Dei este un model vizibil, care inspiră și se
cere a fi imitat.
Imaginea are o funcție de comunicare, de transmisie simbolică, ea pune în relație, așa cum am văzut,
vizibilul și invizibilul. Dacă toate tradițiile subliniază perspectiva soteriologică și eshatologică a imago Dei,
ortodocșii și catolicii se diferențiază prin faptul că imago Dei este un model vizibil. Nu este vorba numai de a
reproduce imaginile în raport cu un model original care nu mai este un model invizibil, ci un model vizibil
prin trup, prin patimi, prin moarte. Acest „spectacol” este oferit oamenilor în mod vizibil, ca mântuire.
O ultimă clarificare: în perspectiva ortodoxă și catolică, vizibilitatea întrupării (imagine naturală) deschide calea icoanelor (imagine artificială), imagine fabricată de mâna omului. Aceasta justifică și imaginile
așa-zis nefăcute de mâna omului (αχειροποίητα).
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Exercițiu individual
Pornind de la afirmația Părinților care susțin că întruparea Cuvântului lui Dumnezeu
este argumentul cel mai bun pentru realizarea icoanelor, realizați un text de 100 de cuvinte
prin care să-l convingeți pe un elev (neo)protestant de importanța icoanei în deslușirea
realităților viitoare. După expunerea monologului, solicitați celorlalți participanți la curs
să adreseze profesorului cele mai probabile reacții din partea elevului (neo)protestant.

DEBRAY, Régis. La vie et la mort de l’image. Paris, Gallimard, 1992, p.63.
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Punctul pe i
Cum gestionăm la ora de Religie aceste perspective interpretative ale diferitelor tradiții? Prin
două căi: • prin respectul fiecărei tradiții de interpretare: identitatea fiecărei tradiții nu
poate fi constituită decât în raport cu alteritatea alteia; • prin sublinierea punctelor comune
ale diferitelor tradiții care pot să constituie un loc al acțiunii etice. Conținutul teoretic al
secvenței de față propune baza minimală necesară profesorului de Religie pentru a asigura
echilibrul unui discurs teologic ce se adresează colectivelor multiconfesionale de elevi pentru a
le conduce la recunoașterea și asumarea identității creștine comune.

8

