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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);
Practică 2) ca mediator (fiind exterior conflictului),
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.

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
Autosuficienţa
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)
„Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne,
Doamne! va intra în împărăţia
Triumfalismul
cerurilor, ci acela care face voia
confesional
Tatălui Meu Celui din ceruri.”
(Mt 7, 21)
„Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: În calea păgâniIntoleranţă confesională
lor să nu mergeţi, și în vreo cetate de samarineni să nu intraţi[...]” (Mt 10, 5)
Rigiditatea mentalității
ultranaționaliste
Termenul cheie

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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P3 T1
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Repere în identificarea factorilor favorizanţi
ai unui conflict la ora de Religie
(60’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Înţelegerea noţiunii de conflict posibil în cadrul orei de Religie
2. Identificarea factorilor favorizanţi ai unui conflict
3. Repere în soluţionarea unui conflict
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conştientiza valoarea identificării la timp a factorilor favorizanţi ai unui
conflict la ora de Religie;
• Veţi avea posibilitatea să aplicați modalităţi de anticipare/soluționare a conflictului;
• Veţi dobândi abilitatea de a transforma germenii unui conflict în sursă ideatică
pentru noi dezbateri.

III. Cuvinte-cheie

conflict, prevenire, strategii, cauză, soluţie, factori favorizanţi

Secvenţa de faţă propune abordarea pozitivă a unui subiect – conflictul – care, de cele
mai multe ori, este privit din perpectiva tardivă a consumării lui. Analiza consecințelor
5’
unui conflict este utilă atâta timp cât acest demers presupune şi stabilirea unor măsuri
Primii pași de remediere, a unor instrumente care contribuie la prevenirea viitoarelor conflicte sau
la redirecţionarea energiilor favorizante înspre o topică diferită, evitându-se situaţia conflictuală.
Abordarea propusă include strategii care pot fi folosite nu doar la nivelul orelor de educaţie religioasă, ci îşi
găsesc utilitatea la toate nivelurile comunicaţionale, atât în interiorul sistemului educaţional cât şi în afara
acestuia. Soluţiile propuse nu reprezintă decât un infim procent raportat la resursele pe care fiecare dintre noi
le deţine atunci când este în situaţia de a gestiona o situaţie conflictuală.

Înţelegerea noţiunii de conflict
posibil în cadrul orei de Religie
Termenul „conflict” poate fi definit într-o diversitate de moduri:

20’
Teorie

CONFLÍCT, conflicte, s. n. 1. Neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord; antagonism;
ceartă, diferend, discuție (violentă). ◊ Loc. vb. A intra în conflict (cu cineva) = a se certa
(cu cineva). ♦ Război. 2. Contradicţie între ideile, interesele sau sentimentele diferitelor
personaje, care determină desfăşurarea acţiunii dintr-o operă epică sau dramatică. –
Din lat. conflictus, fr. conflit.

„Conflictul este o luptă între valori şi revendicări de statusuri, putere şi resurse în care scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza, leza sau elimina rivalii” (Coser, 1967, p. 8).
„O relaţie în care fiecare parte percepe scopurile, valorile, interesele şi conduita celuilalt ca antitetice alor
lui”. (J. Burton, 1988).
„O divergenţă de interese aşa cum este ea percepută, sau credinţa că aspiraţiile curente ale părţilor nu pot
fi realizate simultan” (Rubin, Pruit & Kim, 1996, p. 7).
conflict

tensiune

eliberare

existenţa a două sau mai
multe „părţi”/
„sisteme”(persoane,
grupuri, comunităţi)

existenţa unor trebuinţe,
scopuri, valori, resurse
sau caracteristici individuale care sunt diferite
sau incompatibile

prezenţa emoţiilor
(anterioare, însoţitoare,
sau posterioare
conflictului).

Înţelegerea conflictului ca fiind ceva natural, ceva generat de nevoia de schimbare, de diversitate în
modul de a privi acelaşi aspect din perspective diferite, constituie o modalitate pozitivă de abordare a unor
astfel de situaţii conflictuale. Conflictul se declanşează atunci când o persoană alege să îşi exprime în mod
vizibil opţiunea distinctă. O astfel de încercare de definire a conflictului pare a fi uşor de acceptat, ca reacţie
firească a unui om aflat în căutare de răspunsuri sau în căutarea sinelui. În această categorie se încadrează un
elev aflat în ciclul liceal raportat la temele propuse în cadrul orei de Religie. Problema definirii unei situaţii
conflictuale ca având sens negativ intervine în momentul în care opozantul nu propune nimic în locul a ceea
ce neagă/respinge, nu are nicio altă propunere şi umple această carenţă doar cu o atitudine total nepotrivită,
de o violenţă verbală greu de tolerat şi de un sarcasm inadecvat.
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eliberare

tensiune
acumulată

conflict

tensiune
manifestată

conflict

Pentru declanşarea conflictului este nevoie doar de o singură persoană care se află într-un conflict
ideatic interior şi care, în încercarea de a-şi clarifica anumite lucruri, îşi manifestă frământările interioare
în mod mai mult sau mai puţin explicit. Aici intervine măiestria profesorului de Religie care poate descifra
limbajul nonverbal și poate acționa în consecință. Ceilalţi participanţi la oră se pot implica pe parcursul
desfăşurării acesteia, în funcţie de consistenţa argumentelor şi de tactul moderatorului. De buna înţelegere a
motivului declanşator al conflictului depinde în cea mai mare măsură soluţionarea acestuia, venită în întâmpinarea nevoilor celor ce aşteaptă ca tema abordată să primească un contur cât mai credibil şi mai aceptat de
toţi cei implicaţi.
Limbajul nonverbal însumează totalitatea gesturilor pe care o persoană le face atunci când, voluntar
sau involuntar, își expune poziția față de o afirmație, față de o altă persoană sau față de un lucru. Chiar și
fără cuvinte, o persoană transmite involuntar suficient de bine un mesaj folosindu-se de mimică, de poziția
corpului său ori de cea a mâinilor.
Situaţiile conflictuale sunt anticipate, în mare măsură, de o anumită atitudine, uşor observabilă, ce
se traduce printr-o mimică dezaprobatoare, printr-un limbaj al gesturilor care transmite fie plictiseală,
fie dezinteres, fie nepătrunderea sensurilor materialelor și temelor prezentate. Trăirea religioasă a fiecărui
individ rămâne un tărâm pe cât de personal, pe atât de sinusoidal. Ar fi de dorit ca atitudinea de evitare a
unui conflict să fie abordată numai în situaţiile în care cu adevărat declanşarea acestuia nu ar aduce nici un
plus de valoare demersului formativ. A evita nu este sinonim cu a soluţiona. Adaptarea intervenţiei noastre
la semnele prevestitoare ale unui conflict contribuie într-o mare măsură la soluţionarea în faza incipientă a
conflictului sau, ceea ce uneori poate fi chiar mai folositor, la derularea contructivă a acestuia.

evitarea

conflictul
confruntarea

înţelegerea

3

Atitudinea
în faţa conflictului
Evitarea

Avantaje

Dezavantaje

Conflictul se poate stinge în faza Lipsa afirmării nemulţumirilor
incipientă
conduce spre acumularea inevitabilă a tensiunilor
Poate fi utilă în momentele de Prelungirea conflictului în stare
mare tensiune
latentă
Pauza creată poate duce la un
altfel de abordare, una constructivă

Confruntarea

Dezvoltă capacitatea de argu- Implicarea emoţională poate să
mentare a celor implicaţi și de fie în detrimentul relaţiilor pensusținere a punctului de vedere tru o durată nedeterminată
propriu

Înţelegerea

Presupune acceptarea punctului Poate conduce la lipsa de înţelede vedere advers
gere a mesajului în absenţa unui
limbaj adecvat
Presupune paşi ce pot duce spre Se pot dezvălui scopuri diferite şi
soluţionarea conflictului
incompatibile
Păstrează mintea deschisă
Creează atmosfera propice declanşării unor întrebări existenţiale

30’

Propuneți o altă modalitate de definire a „conflictului” la ora de Religie.
Practică

2. Identificarea factorilor favorizanţi ai unui conflict
Factorii care favorizează un conflict sunt, în general, fie de natură organizaţională, fie de
natură psihologică. Aplicând aceste generalităţi la ora de Religie, vom identifica factorii
ce preced și favorizează un conflict şi vom înţelege conflictul ca fiind o formă de manifes15’
tare, în cele din urmă, a unei tensiuni interioare, acumulate în procesul de căutare a unor
Teorie
răspunsuri. Gestionarea neinspirată a acestor întrebări şi lipsa unor materiale care să vină
în întâmpinarea lor, începând chiar de la nivelul temelor propuse, poate conduce la declanşarea unui conflict
ideatic-religios. Acesta se manifestă mai întâi la nivelul conştiinţei individuale şi abia apoi se răsfrânge înspre
exterior.
Factorii ergonomici ce favorizează declanşarea unui conflict ideatic-religios pot părea o înşiruire hilară
a unor motive ce nu prezintă mare importanţă, 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 declanşarea conflictului. De cele mai multe ori, cei implicaţi într-un conflict invocă
doar factorii ergonomici, pentru a-şi justifica „ieşirile” şi pentru că nu au exerciţiul abordării unor probleme ce
ar trăda o frământare de natură spirituală. În întâmpinarea acestora ar fi benefic să vină intuiţia cadrului didactic, care are capacitatea de a anticipa tipul de întrebări, de frământări specifice vârstei adolescenţei.
4

factorii ergonomici
• aşezarea /deteriorarea mobilierului
• căldura sufocantă
• apropierea prea mare între bănci
• aşezarea băncilor
• lumina prea puternică

factorii psihologici
• neînțelegerea termenilor propuşi
• contrastul între subiectele ce se doresc abordate şi
temele propuse de programă
• nesiguranţa specifică vârstei
• percepţii şi interpretări greşite
• dorinţa de afirmare prin atitudine opozantă
• lipsa comunicării

factorii etnici şi etici
• apartenenţa la comunităţi religioase diferite
• reprezentarea unor etnii diferite

30’
Practică

Folosindu-vă cunoştinţele privitoare la cauzele declanşatoare ale unui conflict, descrieți
succint materialele şi temele-suport necesare pentru a preîntâmpina un conflict în cadrul
orei de Religie.

3. Repere în soluţionarea unui conflict

20’
Teorie

Odată declanşat un conflict, se impune o strategie de soluţionare a acestuia. Soluţionarea
nu presupune în mod obligatoriu, după cum am arătat anterior, o estompare a conflictului în fază incipientă. Este utilă analizarea factorilor determinanţi şi receptarea acestora
ca posibile abordări şi îmbunătăţiri atât în ceea ce priveşte relaţiile interumane cât, mai
ales, în ce privește responsabilitatea profesorului de Religie de a răspunde unor frământări interioare.

Astfel, soluţionarea unui conflict înseamnă că profesorul arată elevilor consideraţia necesară şi preocuparea pentru ceea ce îi frământă, observând la timp faptul că un elev are o nevoie în întâmpinarea căreia
este important să vină cu priceperea, deschiderea şi argumentele adecvate. Dacă oricare altă materie poate
cuantifica volumul de cunoştinţe în performanţele obţinute, în cazul orei de Religie, pe lângă acest mod de
a valorifica noţiunile predate, se poate vorbi despre atingerea obiectivelor doar atunci când subiecţii educabili ajung să-şi poată identifica corect nevoile spirituale şi să aducă o contribuţie în rezolvarea armonioasă a
acestora. Înțelepciunea de care vor da dovadă în abordarea subiectelor este un semn sigur al depăşirii individualismului, obiectiv important al orei de educaţie religioasă.
Conflictul creat presupune o reevaluare a situaţiei, de cele mai multe ori generând o dezbatere al cărei
scop este identificarea mai multor soluţii. Deşi poate părea neplăcut pentru cei implicaţi în dezbatere, o confruntare de idei corect dirijată aduce întotdeauna roade atât pentru munca în echipă, cât şi în plan personal.
Idei noi, abordări originale şi constructive pot să fie rezultatul unei aşa-numite confruntări. Putem vorbi, în
acest mod, de un conflict costructiv sau pozitiv. Poate că mulţi vom surâde şi vom spune că cele prezentate
par a fi pentru alte vremuri sau pentru alte generaţii. Adevărul este că numai faptul de a fi pregătiţi să ne confruntăm cu ceea presupune contactul cu tendinţele actuale va putea favoriza dialogul cu cei tineri şi va crea
oportunitatea de a trasmite valorile specifice orei de Religie.
5

Pentru ca rezolvarea conflictului să fie cu succes este important ca fiecare persoană:
Să înţeleagă corect care este tema în jurul căreia este posibil să se declanşeze/s-a declanşat conflictul
Să cunoască suportul informaţional ce poate susţine una dintre opţiuni
Să nu participe la confruntare pornind de la idei preconcepute
Să poată identifica avantajele/dezavantajele susţinerii unei idei
Să fie deschis la ideile propuse de ceilalţi
Să arate disponibilitate în folosirea metodelor creative în vederea aflării unei soluţii
Un mic cod privitor la limbajul nonverbal al profesorului de Religie:
să fii conştient de impactul elementelor nonverbale asupra sensului mesajului
să îţi cunoşti bine propriul comportament nonverbal şi să îl modifici, dacă e nevoie
să observi cum interpretezi de obicei mesajul celorlalţi
când se vorbeşte, să ai o atitudine de ascultare
să zâmbeşti: când vrei să începi un dialog, când mulţumeşti, când primeşti sau faci un compliment
să nu zâmbeşti când eşti criticat sau când interlocutorul e furios.
(Irinela Nicolae, Comunicare în educație, p. 74-75)
Propunem spre exemplificare abordarea unităţii Creştinismul şi provocările lumii moderne. (Programa analitică, Cultul ortodox, Clasa a IX-a):
Inventarierea
provocărilor actuale
Exprimarea liberă prin
tatuaje

30’
Practică

Potenţialul
conflictual
ridicat
X

Argumente PRO

Argumente CONTRA

scăzut

oferă sentimentul
de libertate de exprimare

1. Având ca punct de plecare rubricile tabelului de mai sus, identificaţi alte 5 posibile teme
ce pot fi încadrate la capitolul provocărilor actuale ale tinerilor.

2. Intuiește starea sufletească
Completează rubrica din dreapta cu stările ghicite din descrierea comportamentului:
legănarea uşoară a capului şi un zâmbet încuviinţător.
privirea ceasului şi încruntarea.
sprijinirea în mâini de după catedră/masă şi aţintirea privirii.
ducerea degetului arătător la baza nasului
şi mângâierea ulterioară a bărbiei.
lovirea repetată cu degetele a mesei,
aşezarea moleşită pe spătarul scaunului.
lăsarea degajată pe spătarul scaunului
şi ducerea mâinilor în spatele cefei.
sprijinirea degetelor mari unul de celălalt
în timp ce mâinile sunt apropiate.
aducerea palmei la ceafă şi ridicarea privirii în sus.
încrucişarea braţelor în jurul pieptului
agitare pe scaun; zornăit de bani în buzunar
6

Contravine
naturaleţei

Punctul pe i
Deprinderea instrumentarului comunicării nonverbale este esențială pentru orice profesor în
transmiterea mesajului pe care îl propune programa școlară, precum și în evitarea situațiilor de
tip conflictual. Însă pentru profesorul de Religie această abilitate devine secundară dacă experiază credința. Trăirile și convingerile sufletești vor determina o asumare naturală a elementelor
nonverbale care sprijină comunicarea noțiunilor de credință în manieră irenică și, ca atare,
contribuie la evitarea posibilelor conflicte ideatic-religioase.

7

P3 T1
U3 S1

Managementul situaţiei iniţiale
a conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Descrierea situaţiei iniţiale. Starea de alertă.
2. Analiza situaţiei iniţiale conflictuale în favoarea respectului pentru persoană
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conştientiza importanţa sesizării potenţialului conflictual în faza incipientă
• Veţi dobândi abilităţi suplimentare pentru coordonarea unor tensiuni conflictuale în etapa iniţială

III. Cuvinte-cheie

conflict, situaţie iniţială, alertă, aplanare, factori declanșatori ai unui conflict

Secvenţa de faţă propune repere utile în identificarea la timp a factorilor posibil
declanşatori ai unui conflict ce ar putea perturba climatul favorabil receptării
5’
informaţiilor, asigurării unui mediu școlar propice formării de deprinderi, și asocierii
Primii pași de concepte, fie ele aflate în antiteză. Manifestarea respectului reciproc este condiția
principală a climatului favorabil în care confortul psihic este asigurat. Este esențial ca orice manifestare care
prezintă un potenţial risc pentru buna desfăşurare a orei să fie corect evaluată şi la timp dirijată înspre un
deznodământ irenic. Această intervenţie asupra stării ce caracterizează situaţia iniţială nu are rolul de a stopa
obligatoriu fluxul ideilor elevilor implicaţi, ci de a asigura tonalitatea adecvată şi schimbul civilizat de replici
în contextul în care această etapă va constitui oricum situaţia iniţială a conflictului ideatic-religios. Secvenţa
pledează pentru necesitatea vigilenţei profesorului în această etapă şi pentru atenta monitorizare a situaţiei
iniţiale în vederea pozitivării activităţii.

1. Descrierea situaţiei iniţiale. Starea de alertă.
35’
Teorie

Pentru ca o întâlnire profesor-elevi să îşi găsească utilitatea, este important ca, încă
din primele minute, să se asigure starea şi climatul necesare. Orele de Religie, pentru o
prezentare adecvată a conţinuturilor, solicită un plus de armonie, calm şi relaxare. Orice
element ce perturbă această stare trebuie tratat cu maximă atenţie pentru a nu degenera
într-un conflict greu de gestionat.

Un prim factor disturbator îl poate constitui intervenţia acelor elevi care, fie din dorinţa de a ieşi în
evidenţă, fie datorită tipului lor de personalitate, reuşesc să dea primele semne ale unei posibile devieri de la
tema propusă, ieșind în felul acesta din atmosfera necesară orei.
În general, la debutul în învăţământ şi, mai ales, atunci când un colectiv nou ne este prezentat, este
de dorit ca pe acei elevi, care au tendinţa de a ieşi în evidenţă, să-i transformăm în aliaţi, să le oferim un
rol aparte în desfăşurarea orelor. Acest lucru e posibil, desigur, în măsura în care şi bunul simţ locuieşte în
vecinătate. Este adevărat că un cadru didactic îşi cunoaşte colectivul de elevi şi, mai ales, pe acei elevi care au
o predispoziţie pentru o stare oponentă. Tot cadrului didactic îi revine sarcina de a cunoaște orarul acestora şi
de a anticipa starea de spirit existentă la clasa la care urmează să-şi desfăşoare orele. Ora târzie, suprapunerea
peste factorii de stres deja existenţi, pot contribui la acumularea de stări negative. Cu o atitudine empatică,
atenţia acestora poate fi dirijată spre subiectele planificate.
În aceeaşi ordine de idei trebuie privită şi starea profesorului care, nu de puţine ori, poate fi dominată
de oboseală şi tensiuni acumulate din diverse motive, pe care le va transmite involuntar în contactul cu clasa.
Aceste aspecte, luate în considerare la momentul oportun, vor ajuta la aplanarea tensiunii iniţiale.
elevul
tensionat

ora
târzie

profesorul
obosit

dezinteresul

presiunea
materiilor
de examen

Conştientizarea situaţiei iniţiale permite cadrului didactic să decidă, în cunoştinţă 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. Argumentele şi contraargumentele pot, în stadiul acesta
iniţial, să se înscrie într-o listă, fie şi de aşteptare, a subiectelor abordabile la clasă.
2

Starea conflictulă nu este negativă în esenţa ei, cât timp factorii implicaţi pot să-şi 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, poate să fie mai utilă dirijarea evoluției conflictului în zona
unor dezbateri care vor da celor implicați posibilitatea de a-și expune și argumenta opiniile.
Lipsa deschiderii spre comunicare poate duce la blocaje care nu numai că nu vor aplana starea
conflictuală, ci vor întreţine o stare de tensiune răsfrântă şi asupra altor ore sau, mai grav decât atât, asupra
stării tinerilor în afara mediului şcolar.
Având în vedere tema „Religii orientale” din programa analitică a clasei a IX-a, cultul Ortodox,
identificați situațiile inițiale favorabile și pe cele nefavorabile atingerii competențelor specifice conținutului
indicat.

Conţinutul
Religii orientale
(hinduismul,
budismul,
confucianismul),
clasa a IX-a

Competenţe
specifice
Valorificarea
eficientă a
cunoştinţelor
de istorie a
religiilor pentru
abordarea
unei atitudini
responsabile,
de accceptare a
semenilor care
împărtăşesc
alte religii şi
convingeri
morale

Situaţia iniţială favorizează
atingerea competențelor
specifice

Situaţia iniţială perturbă
atingerea competențelor
specifice

- elevii prezintă interes pentru
conţinutul propus

- elevii manifestă dezinteres
pentru oră şi pentru conţinutul
propus

- elevii sunt dispuşi să
asocieze cunoştinţele
anterioare cu elementele
definitorii ale fiecăreia din
religiile prezentate
- elevii sunt deschişi la
expunerea învăţăturilor
morale specifice religiilor
prezentate, chiar și atunci
când acestea nu sunt în
concordanță cu morala
propriei lor religii
- acceptă studiul individual
pentru realizarea unor
proiecte legate de tema
prezentată

- elevii nu deţin cunoştinţe
minimale despre marile religii
ale lumii
- elevii nu acceptă nicio formă
de implicare
- elevii solicită plecarea de la
oră
- elevii folosesc ora pentru
activități fără legătură cu
disciplina Religie

- compară noile informații cu
cunoștințele pe care le aveau
deja despre marile religii ale
lumii
- conştientizează impactul
pe care aceste învăţături îl
au asupra vieţii spirituale
a adepților fiecăreia dintre
religiile aduse în discuție

3

50’
Practică

Conţinutul

4

Pornind de la experienţa acumulată la clasă, realizaţi o prezentare similară modelului
anterior, în care să ilustrați felul în care situaţia iniţială poate influenţa succesul sau
insuccesul în atingerea competenţelor specifice conţinutului ales.

Competenţe
specifice

Situaţia iniţială favorizează
atingerea competențelor
specifice

Situaţia iniţială perturbă
atingerea competențelor
specifice

2. Analiza situaţiei iniţiale conflictuale
în favoarea respectului pentru persoană
35’

Aplanarea conflictului în faza incipientă presupune o mare abilitate din partea cadrului
didactic, de a realiza echilibrul dintre nevoile elevilor şi obiectivele temelor propuse.
Aplanarea presupune crearea unui climat adecvat, încurajator pentru cei implicaţi, în
vederea abordării de subiecte cu specific spiritual.

Teorie
Oricât de importantă ar fi parcurgerea unei teme specifice orei de Religie, subiecţii implicaţi în această oră
trebuie să aibă mai întâi o atitudine care să permită abordarea subiectelor cu încărcătură spirituală. Dilema
profesorilor, aflaţi adeseori între a linişti clasa afectată de diverşi factori externi sau interni şi a-şi începe ora
cât mai repede, pentru a reuşi să parcurgă ceea ce şi-au propus, devine în sine cauza multor tensiuni. Dacă am
considera asigurarea climatului necesar la fel de importantă ca persoanele cărora ne adresăm, cu siguranță
că şi temei propuse i s-ar contura condiţiile de abordare. Cauza principală a unui conflict, fie el doar în faza
incipientă, se regăseşte, în primul rând, în controlul emoţional al factorilor implicaţi.

Deşi consumă mult din energia şi timpul destinat debutului orei de Religie, paşii pregătitori au
un rol important şi pot contribui semnificativ la crearea climatului necesar predării subiectelor specifice
orei de Religie. Acceptarea elevilor cu totalitatea tensiunilor, specifice mediului intraşcolar sau generate de
experienţele extraşcolare, poate fi manifestată printr-o ascultare activă a problemelor acestora, printr-un
comportament ce invită la deschidere până la solicitarea într-o formă sau alta a sprijinului moral. Astfel
sensibilizat, elevul va manifesta o atitudine mai tolerantă, va privi profesorul ca pe un partener de dialog, ca
pe un sprijin în ameliorarea emoţiilor negative.
Accentul pe calitatea timpului
petrecut în vederea aplanării
tensiunilor

Ascultarea activă

Acceptarea tensiunilor
exterioare spaţiului şcolar

Atitudine pozitivă

Modalităţi de aplanare:

Atitudine tolerantă

Angajamentul autentic
în schimbarea
emoţiilor negative

Din modul în care se depăşeşte această etapă de debut a conflictului desprindem şi caracteristicile
necesare unei persoane, pentru ca aceasta să fie capabilă să contribuie la aplanarea unui conflict. Înţelegem
prin aceste persoane nu doar cadrul didactic ci şi elevii, de a căror intervenţie susţinută şi pozitivă depinde
în mod deosebit desfăşurarea cu succes a actului predării.
Efortul depus de profesor nu poate să conducă spre o formă sau alta de aplanare dacă nu este
însoţit de contribuţia celorlaţi factori implicaţi. Educaţia deja dobândită de elevi, în sfera familială sau
şcolară, anterioară ciclului liceal, a conturat într-o mare măsură caracterul elevilor, conferindu-le stabilitate
emoţională. Temele prezente în programa analitică sunt adaptate, aşadar, nivelului de maturitate specific
adolescenţei, iar dezbaterile trebuie să facă apel, încă din faza incipientă, la cunoştinţele pe care aceştia le
dobândesc şi la alte discipline, la lecturile personale sau la cele obligatorii școlare.
Odată ce elevilor li se valorifică cunoştinţele deja acumulate şi aceştia sunt antrenaţi în discuţii care
pun în lumină abilităţile lor comunicative, aceştia vor înregistra un grad crescut de stimă de sine şi starea lor
5

spirituală se va îmbunătăţi. Efectul produs faţă de lumea lor interioară va fi unul cu implicaţii şi asupra celor
din jur, beneficiarii devenind nu numai elevii înşişi, ci şi familia şi comunitatea.
Angajamentul
autentic
în schimbarea
emoţiilor
negative

70’
Practică

stabilitate
emoţională

stimă
de sine
crescută

respect

Folosind Sfânta Scriptură, găsiți alte 2 exemple de fragmente (după model) care pot să
aibă caracter aparent antagonic și pot constitui puncte de plecare într-un conflict ideaticreligios. Identificați, de asemenea, instrumentele scripturistice utile în aplanarea unui
asemenea conflict în faza incipientă.

Învățătură morală argumentată
cu text biblic
Mt.5,21:
Aţi auzit că s-a zis celor de demult:
„Să nu ucizi”; iar cine va ucide,
vrednic va fi de osândă.
22.
Eu însă vă spun vouă: Că oricine
se mânie pe fratele său vrednic
va fi de osândă; şi cine va zice
fratelui său: netrebnicule, vrednic
va fi de judecata sinedriului; iar
cine va zice: nebunule, vrednic va
fi de gheena focului.
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nivel
adecvat
de
maturitate

Text biblic în aparentă opoziție
cu învățătura prezentată
anterior

Instrument scripturistic de
aplanare a conflictului

Deut.19,21: să ceri suflet pentru Mt.5,17: Să nu socotiţi că am venit
suflet, ochi pentru ochi, dinte să stric Legea sau proorocii; n-am
pentru dinte, mână pentru mână, venit să stric, ci să împlinesc.
picior pentru picior. Cu răul pe
care îl va face cineva-aproapelui
său, cu acela trebuie să i se
plătească.

2. Completaţi rubricile tabelului de mai jos, folosidu-vă de experienţa şi aspectele teoretice parcurse,
pentru a scoate în evidenţă instrumentele utile în aplanarea unui conflict în faza iniţială sau coordonarea
acestuia cu succes în etapele următoare:
Abilităţile necesare
aplanării unui conflict în faza incipientă

Abilităţile necesare
coordonării unui conflict în fază avansată

- ascultarea activă de către profesor a problemelor - acordarea libertății de exprimare a punctelor de
ridicate spontan de către elevi
vedere pentru cei implicați în conflict
- decizii luate rapid, pentru a împiedica dezvoltarea - menținerea argumentării aduse de toate părțile
conflictului
implicate în sfera disciplinei Religie

Punctul pe i
De intervenţia punctuală a profesorului de Religie în momentul cu potenţial declanşator al unei
situaţii conflictuale depinde aplanarea conflictului şi transformarea acestuia într-un prilej de
confruntare ideatic-religioasă aflată la un nivel adecvat orei de Religie. Aşa-numita stare de
alertă nu trebuie să fie orientată doar asupra posibilei devieri de la topică ci, în mod deosebit,
asupra posibilității de a câştiga atenţia elevilor şi de a-i implica în dezbaterile propuse. E benefic
și important ca argumentarea documentată să devină un exerciţiu folosit cu succes, indiferent
de etapa conflictului, având ca rezultat creşterea încrederii în sursele citate, în profesor şi, nu în
ultimul rând, în sine.
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1. Pentru a avea o prezentare adecvată a conținuturilor la ora de Religie, e nevoie de:
a. o atmosferă calmă, relaxată, armonioasă
b. dotări tehnice moderne
c. ședințe de câte două ore
2. În cazul elevilor care au tendința de a ieși în evidență deranjând ora, este de dorit ca
profesorul de Religie să:
a. îi dea afară de la oră
b. și-i facă aliați, oferindu-le un rol aparte în desfășurarea orei
c. îi sfătuiască să treacă la altă confesiune
3. Starea conflictulă nu e rea în esenţa ei, dacă:
a. nu provoacă răni fizice
b. îi combate pe eterodocși
c. rezultatul confruntării este unul constructiv-pozitiv
4. Aplanarea conflictului în faza incipientă presupune:
a. realizarea echilibrului dintre nevoile elevilor şi obiectivele temelor propuse
b. refuzul discutării subiectelor sensibile
c. obligarea celorlalți să accepte opinia noastră de la bun început
5. Valorificarea cunoştinţelor deja acumulate de elevi şi antrenarea lor în discuţii ce le
pun în lumină abilităţile comunicative poate duce la:
a. instalarea unui complex de inferioritate
b. îndrumarea elevilor spre o carieră politică
c. creșterea stimei de sine și îmbunătățirea stării sufletești a elevilor
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Managementul momentului declanșator
al conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Recunoaşterea cauzelor comportamentului conflictual al elevilor la
ora de Religie
2. Modalităţi de gestionare a tensiunii conflictuale în momentul declanşator
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea folosi în favoarea activităţii la clasă abilitatea de a identifica
elementele declanşatoare ale unui conflict
• Veţi utiliza, în efortul de gestionare a conflictului ideatic-religios, sugestiile
şi exemplele propuse

III. Cuvinte-cheie

comportament, cauze, efecte, moment declanşator, evitarea conflictului

Succesul gestionării unui moment conflictual la ora de Religie depinde, în mare măsură,
de felul în care profesorul este capabil să identifice, de la primele semne, cauza/cauzele
5’
generatoare ale acelui conflict. Odată stabilite aceste cauze, se impune luarea unei decizii:
Primii pași dacă este cazul să dirijeze situația spre conflict sau spre evitarea lui, pentru că, așa cum
am văzut deja în alte secvențe, soluția cea mai bună nu e 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 adolescentului.
În acest sens, secvența de față îşi propune prezentarea cauzelor unui comportament conflictual în
cadrul orei de Religie, identificate fie la nivel afectiv, fie la nivelul aderării la o convingere religioasă sau alta.

1. Recunoaşterea cauzelor
comportamentului conflictual al elevilor la ora de Religie
20’
Teorie

Declanşarea conflictului este etapa ce succede situaţiei iniţiale, depăşită în defavoarea
aplanării conflictului ideatic-religios. Profesorul, în calitate de moderator, permite declanşarea conflictului în măsura în care confruntarea se anunţă în folosul formativ al celor implicaţi. De asemenea, comportamentul conflictual al elevilor la ora de Religie poate
fi determinat de cauze religioase și nereligioase. Prezentăm, în continuare, câteva dintre
cele mai importante astfel de cauze1.

Comportamentul
profesorului de religie
Agresivitatea umană
înnăscută

Antipatia
față de alte religii

Declanşarea
conflictului

Transferul afectiv

Nevoia
de recunoaștere socială

Izolarea socială

Conflictele între tradiții
religioase diferite

1. Antipatia față de alte religii
Antipatia față de alte religii se poate manifesta cu destulă vehemență și chiar violență, mai ales atunci când
elevii nu cunosc bine tradițiile religioase pe care le resping. Există destule opinii generale și neștiințifice
care trezesc simpatia și antipatia, făcându-i pe oameni să admire sau să deteste fără a avea nevoie de prea
multă cunoaștere. Pentru o majoritate religioasă, cei de altă credință/religie, mai puțin numeroși, pot constitui de la bun început o alteritate pe care să o trateze cu dispreț. Un musulman într-o clasă de creștini,
un neoprotestant într-o clasă de ortodocși ș.a.m.d., pot deveni ținte ale sublinierii conflictuale a diferenței
interreligioase sau interconfesionale. Soluția pe care profesorul de Religie o poate aplica în acest caz este
asigurarea cunoașterii religiei celuilalt și înțelegerea binelui inclus în normele și atitudinile sale religioase.
Această relevare a binelui poate fi hotărâtoare și poate diminua starea de conflict.
1

Următoarele paragrafe oferă o aplicabilitate religioasă unor cauze de ordin general ale comportamentului perturbator al elevilor,
întâlnite în Managementul conflictului, 43.
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2. Nevoia de recunoaștere socială
Nevoia de recunoaștere socială a elevului poate intra în conflict cu formarea oferită la ora de Religie.
Multe din preceptele religioase pot constitui piedici în recunoașterea imediată a elevului, care nu vrea să
audă de prea multe norme morale, căci acestea presupun un efort de durată pentru a obține „vizibilitatea”
din partea celor din jur. O modă indecentă și lipsită de pudoare, un comportament care să iasă imediat
în evidență și așa mai departe sunt mijloace pe care adolescentul le poate încerca pentru a dobândi rapid
prestigiu, de care are nevoie pentru a se simți important. Datorită acestei nevoi, elevii pot intra în conflict
cu ceea ce învață la ora de Religie, ironizând sau respingând valorile tradițiilor religioase. Soluția constă
în înțelegerea de sine, în acceptarea acestor nevoi de recunoaștere și în conștientizarea pericolului pentru
viitorul propriu al aplicării unor comportamente inadecvate.
3. Izolarea socială
Izolarea socială din motive religioase constituie o altă cauză a conflictului. Există unele confesiuni care
evită anumite comportamente uzuale (cum ar fi, de pildă, consultul la medic) sau unele familii care, în numele unor valori religioase exclusiviste, îl obligă pe copil să devină izolat social și să respingă comuniunea
cu ceilalți. Situația este cu atât mai gravă cu cât soluțiile nu sunt simple, mai ales dacă elevul este convins
de adevărul acestei atitudini. Profesorul de Religie trebuie să aibă grijă să nu jignească, să nu încerce să
schimbe valorile unei persoane ci, în numele iubirii creștine, să călăuzească spre acceptarea celorlalți chiar
dacă sunt diferiți, în numele dragostei lui Dumnezeu față de toți oamenii.
4. Conflictele între tradiții religioase diferite
Conflictele între tradiții religioase diferite pot genera conflicte între elevii care aparțin acestor tradiții.
Lupta dintre ortodoxie și greco-catolicism în Transilvania pe problema retrocedării bunurilor bisericești,
de exemplu, poate constitui un factor de escaladare a conflictului interconfesional în școală. La fel se poate
întâmpla în cazul altor tradiții religioase care, cu cât au doctrine sau practici mai diferite, cu atât pot ajunge
la situații de conflict.
5. Transferul afectiv
Transferul afectiv poate constitui o altă sursă a conflictelor interreligioase. Este posibil ca elevii să aibă
afecte negative față de o persoană sau situație care se află în legătură cu o anumită religie sau confesiune,
apoi să transfere asupra unui coleg de clasă lipsa de iubire, atitudinea negativă pe care acesta n-o
merită. De exemplu, un elev poate transfera afectele negative dinspre terorismul islamic, atât de criticat și
de prezent în lumea de astăzi, către un coleg de clasă care este musulman, ceea ce poate genera un conflict
interreligios destul de grav. Profesorul de Religie trebuie să accentueze toleranța religioasă și să scoată în
evidență faptul că extremismul religios nu este norma și nici normalitatea unei religii. Conștientizarea
transferului de către elevul conflictual, în urma unei discuții oneste, poate fi, de asemenea, o soluție în
asemenea cazuri.
6. Agresivitatea umană înnăscută
Agresivitatea umană înnăscută conduce, evident, la conflicte. Când această agresivitate este fundamentată
religios, pericolul ei este cu atât mai mare. A urî în numele iubirii de Dumnezeu este o atitudine total
eronată. A înțelege că Dumnezeu îi iubește și pe cei pe care noi nu îi iubim este lecția pe care profesorul
de Religie trebuie să i-o propună elevului agresiv. Cum agresivitatea este una dintre componentele lumii
noastre, nu este deloc ușor s-o eliminăm pur și simplu, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie luptat împotriva ei. Cultura, exemplul personal și accentul pus pe dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii,
chiar față de vrăjmași, cum învață creștinismul, sunt mijloace de diminuare a agresivității umane, la care
profesorul de Religie poate apela.
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7. Comportamentul profesorului de Religie
În sfârșit, comportamentul profesorului de Religie poate să fie inadecvat și nepotrivit față de ceea ce el susține și predică la ora de Religie. Profesorul trebuie să-și asume realitatea că, prin comportamentul lui - și
nu doar prin lecțiile teoretice pe care le oferă - va fi ori un adevărat aducător de pace, ori un instigator la
conflict. Lecția de Religie începe în interiorul profesorului, prin rugăciune și prin decizia de a fi nu doar un
bun propovăduitor al adevărului, ci și un om cu compasiune față de cei de altă religie sau confesiune, care
să întrupeze cu adevărat valorile și binele pe care îl susține.
Astfel, există posibilitatea ca profesorul însuși, prin atitudinea pe care o are încă de la începutul orei, să
liniștească atmosfera în clasă (frământată din cauze exterioare orei de Religie) sau, dimpotrivă, să creeze o
stare de tensiune care să conducă ulterior la conflict.

75’
Practică

1. Lecturați următoarele episoade: Fc 13, Fc 16, 3Rg 3 și identificați în acestea momentul
declanșator. Apoi, actualizați momentul declanșator, identificând, în experiența didactică
de la clasă, câte un exemplu similar.

2. Identificaţi cuvintele cu cel mai mare potenţial declanşator al unui conflict ideatic-religios şi pe cele ce,
prin utilizare, pot induce starea de pace şi înţelegere interconfesională: cunoașterea religiei celuilalt, extremism, acceptare, violență, jihad, dispreț, ignoranță, antipatie, toleranță, ură, dragostea lui Dumnezeu, educație religioasă, bine, profesor violent, echilibru, post, mântuire. Argumentați succint alegerea făcută.
Termeni cu
potențial conflictual

Argumentare succintă

Termeni cu
potențial pacifist

Argumentare succintă

2. Modalităţi de gestionare
a tensiunii conflictuale în momentul declanşator
Elevii se află la vârsta formării lor din punct de vedere spiritual şi intelectual. Aceştia
trebuie să se simtă confortabil chiar şi atunci când ideile sau sentimentele lor se află în
contradicţie cu ale celorlalţi colegi sau cu cele ale profesorului. Pentru ca acest fapt să fie
20’
realizabil, climatul oferit de ora de Religie, mai ales atunci când situaţia iniţială nu reuşeşte
Teorie
să fie suficient de bine gestionată, trebuie să inspire încredere şi să încurajeze dirijarea
tensiunii conflictuale spre un dialog între părţile angajate în conflict.
Momentul declanşator reprezintă, într-un fel, o stare de urgenţă. Încercările de aplanare a conflictului
pe care cadrul didactic le-a întreprins în starea iniţială nu au avut un rezultat, dirjând discuţiile în faza de
debut a conflictului ideatic propriu-zis. În acest moment, de abilitatea cadrului didactic depinde orientarea
ulterioară a discursului educativ/formativ. Începând cu tonalitatea vocii, ascultarea activă şi empatică şi continuând cu abilităţile de mediator/moderator, întreaga atmosferă poate fi echilibrată.
Prezentăm mai jos câteva exemple de replici ce pot dirija pozitiv sau negativ momentul declanşator,
cu dorinţa de a sublinia rolul important ce-i revine profesorului în această etapă.
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Exemple de replici
ce pot orienta pozitiv momentul declanşator

Exemple de replici ce pot orienta
negativ momentul declanşator

Punctul tău de vedere în ceea ce priveşte
perspectiva asupra reîncarnării este foarte interesant şi doresc să-l împărtăşeşti cu toţi colegii...

Nu o să îmi pierd timpul cu exagerările voastre
cu privire la importanţa rugăciunii personale

Observ că problema separării bisericilor te
preocupă şi doresc să găsim cât mai multe
argumente care să te convingă...

Sper că nu vreţi să ne petrecem ora
discutând astfel de lucruri...

Apreciez faptul că studiul individual trădează
preocupări spirituale...

Apreciez faptul că studiul individual trădează
preocupări spirituale...

Ceea ce susţii constituie un subiect pe cât
de interesant, pe atât de controversat pentru care
vom rezerva o oră întreagă...

N-am văzut o clasă mai preocupată de subiectul
reîncarnării ca a voastră...

În ciuda celor spuse de majoritatea colegilor,
consider că ai curaj să îţi adresezi întrebări
esenţiale şi meriţi un răspuns...
Acest exerciţiu de inventariere a replicilor ce pot da un anumit ton demersului soluţionării unui
conflict se poate încerca şi din perspectiva elevilor. Respectul ce se impune atunci când sunt puse în ecuaţie
aspectele ce vizează opţiunea religioasă este deseori moştenit din educaţia primită în familie, dar se poate
învăţa prin puterea exemplelor de bună practică primite în cadrul orelor de Religie sau în cadrul proiectelor
şi a acţiunilor demarate în cadrul acestor ore. Elevii vor învăţa despre importanţa acceptării punctelor de
vedere diferite şi vor pune în practică preceptele morale, specifice oricărei confesiuni sau religii, cu privire
la iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Această manifestare a iubirii este vizibilă începând de la tonalitatea
vocii şi până la conţinutul adecvat al limbajului.
Din atitudinea pe care profesorul de Religie o manifestă în momentul declanşator al unui conflict, reiese modul în care îşi susţine şi prin fapte învăţătura pe care o promovează. Empatia şi toleranţa, manifestate
în mod vizibil, pot decide încărcătura pozitivă sau negativă a unei dezbateri. Acelaşi aspect, privit dinspre
elevi, ca parte implicată în conflictul aflat pe punctul de a se declanşa, cere aceeaşi măsură a limbajului.
Având ca sursă de inspiraţie propria experienţă, completaţi fiecare din cele două rubrici cu
încă 5 exemple de replici ce pot hotărî direcţia pe care starea conflictuală o poate lua:

45’
Practică

a. din perspectiva cadrului didactic:
Exemple de replici ce pot orienta pozitiv
momentul declanşator

Exemple de replici ce pot orienta negativ
momentul declanşator
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din perspectiva elevului:
Exemple de replici ce pot orienta
pozitiv momentul declanşator

Exemple de replici ce pot orienta
negativ momentul declanşator

2. În tabelul de mai jos, tăiați cu o linie oblică cuvintele care conțin cauzele comportamentului conflictual
interreligios și interconfesional al elevilor de liceu.
vârsta

înotul

izolarea socială

mersul la mare

nevoia de
recunoaștere
socială

rugăciunea în
comun

jocul de șah

prânzul

întâlnirile
cu prietenii

cumpărarea unui
telefon mobil

mersul cu bicicleta

antipatia față de
alte religii

Sfânta Liturghie

psihologia
adolescenței

petrecerea
timpului liber

transferul afectiv

muzica psaltică

comportamentul
profesorului

muzica clasică

conflictele
interreligioase

călătoriile pe
munte

agresivitatea
umană

masa de seară

comportamentul
profesorului de
Religie

lectura

Punctul pe i
Intervenţiile punctuale în momentele ce prezintă un grad ridicat de tensiune deviază, în mod
pozitiv, traseul demersului didactic în favoarea tuturor subiecţilor implicaţi în procesul
educaţional. Slaba vigilenţă, însă, asociată lipsei de tact, poate atrage după sine un scenariu
nedorit, ce nu aduce niciun beneficiu, ci măreşte distanţa dintre profesor şi beneficiarul direct al
actului didactic în detrimentul dorinţei de a contribui la formarea spirituală a celui din urmă.
Echilibrul este, din nou, măsura ce stă la baza depăşirii cu succes a acestor posibile discordanţe.
Atitudinea şi limbajul pot contribui la controlul emoţional al cauzelor declanşatoare
ale unui conflict ideatic-religios.
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1. Între cauzele comportamentului conflictual al elevilor la ora de Religie se pot număra:
a. preferința pentru culori diferite, aprecierea de genuri muzicale diferite, percepția
diferită a mesajului transmis de un tablou sau fragment muzical;
b. antipatia față de alte religii, nevoia de recunoaștere socială, izolarea socială, conflictele existente între tradiții religioase diferite, transferul afectiv, agresivitatea umană
înnăscută, comportamentul profesorului de Religie;
c. performanțele slabe ale echipei de fotbal preferate, politica externă a țărilor subdezvoltate, încălzirea globală.
2. Profesorul-moderator permite declanșarea conflictului în măsura în care:
a. confruntarea se anunță a fi în folosul formativ al celor implicați;
b. confruntarea va avea spectatori din afara clasei;
c. confruntarea nu va duce la agresiuni fizice.
3. Momentul declanșator al conflictului apare atunci când:
a. se toarnă „gaz pe foc”;
b. intervine un factor din afara clasei;
c. profesorul nu reușește să aplaneze conflictul în faza incipientă.
4. Încărcătura pozitivă a unei dezbateri pe teme religioase poate fi determinată și de:
a. empatia și toleranța manifestate în mod vizibil de participanți și de profesor;
b. interzicerea discutării aspectelor negative ale problemei;
c. înlăturarea de la discuții a opozanților părerilor majorității.
5. Când ideile unui elev se află în contradicție cu ale majorității colegilor sau cu ale profesorului,
acel elev trebuie făcut să se simtă:
a. rușinat de ideile sale;
b. marginalizat;
c. să i se asigure un grad rezonabil de confort psihic.
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U4 S1

Deﬁniţia, rolul și importanţa strategiilor de mediere
a conﬂictului ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Noțiuni preliminare privitoare la strategiile de mediere
2. Strategia apostolică de mediere a conflictului ideatic-religios în cadrul
sinodului din Ierusalim (FAp 15)
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, definire, rol, modele, etape

În viața elevului de liceu, conflictele pot avea intensitate foarte mare, pentru că adolescența adaugă adesea o măsură în plus oricărei experiențe sau emoții. Conflictele cu cauze
5’
religioase pot apărea datorită adeziunii la o religie sau confesiune – uneori moștenită
Primii pași din familie, alteori aleasă prin libertatea proprie – care este diferită de cea a colegului/
colegilor. În măsura în care este neînțeleasă, ea poate fi ironizată, producând conflicte și răni adânci. Medierea
conflictului devine, în astfel de situații, o necesitate iar cunoașterea tehnicilor, mijloacelor și strategiilor ei
poate fi de un real folos pentru profesorii de Religie implicați în aducerea împăcării și a bunei conviețuiri
în școală prin însuși statutul disciplinei lor și prin m isiunea pe care ei o au. Ca atare, rezolvarea conflictelor
prin mediere este de o importanță capitală pentru societatea postmodernă de astăzi, 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
tinerilor între 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. Prin urmare, stabilirea unui
climat pozitiv în care tinerii să conviețuiască rezonabil unul cu celălalt reprezintă o prioritate și, totodată, o
țintă pentru profesorul de Religie.
În cadrul acestei secvențe, îi propunem profesorului de Religie reperele necesare pentru realizarea
unei strategii de mediere eficientă și, implicit, adecvată la diversele tipuri de conflict posibile la ora de Religie.

1. Noţiuni preliminare privitoare la strategiile de mediere
Profesorul este menit să devină și să fie receptat de către elevi 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
40’
câștige încrederea elevilor și să dovedească faptul că poate fi imparțial, chiar și când meTeorie
diază conflicte între cei de confesiunea lui și alte persoane care nu au poate nici măcar
aceeași religie sau între tinerii săi favoriți și cei care se află pe o listă „de culoare închisă” sau în dizgrație.
Capacitatea lui de mediere a conflictelor de natură ideatic-religioasă se poate perfecta în timp și, de aceea,
dorim ca, prin aceste noțiuni teoretice, să contribuim la perfecționarea acestei aptitudini la care Însuși
Mântuitorul face referire într-una 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 poziționeze mai bine în problematică și, implicit, să aibă și
acreditare pentru ceea ce face. Cu alte cuvinte, vom expune câteva noțiuni teoretice care s-ar putea să-l…
plictisească pe cititor. Însă nu vom zăbovi foarte mult asupra acestor date tehnice, fiindcă vom reveni pe tărâmul Scripturii unde ne vom simți mai acasă. Aici vom expune un model clasic de mediere și vom mai oferi
și alte direcții paradigmatice utile.
„Medierea reprezintă 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, tineri). Când două persoane nu găsesc o soluție pentru neînțelegerea apărută
între ele și totuși doresc reconcilierea, se impune prezența unei alte persoane neutre, care să soluționeze
disensiunile și să restabilească pacea existentă înainte de conflict. Prezența mediatorului imparțial este imperioasă, deoarece conflictele sunt întreținute de modul în care fiecare își argumentează propria poziție și devine
insensibil la cuvintele și opinia celuilalt. Fiecare crede că are perfectă dreptate și că adevărul îi aparține, fără
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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.
Se poate vorbi de două tipuri majore de mediere: medierea simplă (în care sunt implicate două părți
individuale, iar disputa dintre ele are o singură dimensiune) și medierea complexă (în care sunt implicate
două sau mai multe părți de tip instituțional: firme, instituții publice, guverne etc.), iar disputa este multidimensională)1. Pentru conflictul religios la nivelul claselor de liceu nu ne interesează decât prima formă a
medierii.
Medierea „simplă” se realizează parcurgând șase etape. Cu toate că acești pași ce au o coloratură
juridică nu pot fi aplicați ad litteram în medierea conflictelor ideatic-religioase de la ora de Religie, ei pot fi
valorificați ca repere în vederea stabilirii unei strategii pragmatice și adaptate la specificul disensiunilor ce
apar între elevi.
Cele șase etape sunt2:

1

2
3

4
5
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pregătirea procesului care cuprinde analiza conflictului, identificarea și formularea pozițiilor fiecărei părți,
motivațiile conflictului (punctele de vedere diferite) și obiectivele fiecărei părți;
introducerea stabilește procedurile și atmosfera propice medierii prin explicarea procesului, a rolului fiecărui participant, a modului de desfășurare;

formularea declarațiilor de deschidere a fiecărei părți, în scris, cu identificarea punctelor comune;
explorarea divergențelor: „prioritizarea problemelor, specificarea punctelor comune și a intereselor specifice
fiecărei părți, stabilirea criteriilor obiective care domină conflictul și procesul de soluționare a acestuia
construirea acordului: sublinierea beneficiilor reciproce, stabilirea criteriilor obiective, a punctelor de
acord, încurajarea empatiei, rezumatul punctelor esențiale

încheierea acordului și stabilirea pașilor următori pentru implementarea lui

Să nu ne închipuim acum că, dacă nu va bifa toate aceste etape, profesorul de Religie se va afla în
imposibilitatea de a rezolva conflictele de la ora sa. Dacă este un om care lasă harul lui Dumnezeu să lucreze
prin el, considerăm că printr-un simplu cuvânt poate îndrepta și desface până și cel mai întortocheat nod
gordian al conflictelor. Vom ajunge și la detalierea acestei perspective dar, pentru moment, să mai zăbovim
puțin asupra altor informații teoretice despre mediere.
Există mai multe tipuri de abordare a acțiunii de mediere și, de asemenea, mai multe tipuri de
strategii de mediere. Le prezentăm succint, în continuare, pe cele care nu au alocată o secvență distinctă în
cadrul unității de învățare:
a. Colaborarea implică o situație de câștig-câștig, interesul părților fiind acela de a se înțelege fără
a prejudicia interesele oponentului. Evident, relațiile interpersonale se mențin deodată cu asigurarea că scopurile fiecăreia din părți vor fi realizate.
b. Competiția. Implicând o situație în care o parte câștigă și una pierde, se folosește de orice tip de putere
care ajută la apărarea și consolidarea unei poziții care pare pentru una dintre părți corectă sau câștigătoare.
Laura Marușca, Comunicare și conflict: managementul comunicării în soluționarea amiabilă a conflictelor (Comunicare media)
(București: Tritonic, 2010).
2
Ibidem, 82-83.
1
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c. Compromisul. Prin această strategie se înțelege că nu e posibilă o situație de câștig-câștig și se
propune un câștig redus și o pierdere limitată.
d. Acomodarea este situația în care o parte se acomodează la partea opusă, încercând să evite conflictul, să renunțe, să mulțumească și să protejeze relația dintre părți.
e. Evitarea ocolește conflictul cu orice preț, aprobă retragerea din negociere și amânarea ei, dar îi
lasă celeilalte părți posibilitatea de a câștiga3.

Model

Este recomandat să obișnuiți elevii cu atitudinea adecvată unei situații conflictuale și cu responsabilitatea de mediator, pentru a-i ajuta să diferențieze abordările corecte de cele incorecte
în cazul situațiilor conflictuale.
Marcați cu corect sau incorect folosirea următoarelor conținuturi pentru medierea unor
conflicte ideatic-religioase declanșate la clasă. Discerneți cele două categorii în funcție de
aspectul pozitiv/negativ și constructiv/distructiv al enunțurilor.

Nr.
crt

Enunț

1.

Nu ne putem împăca chiar acum, trebuie să fim de acord că vrem
să discutăm și să alegem un moment bun.

2.

Nu putem avea puncte de vedere diferite asupra acestui subiect
religios. Trebuie să te înving și să te conving!

3.

Cred că nu ne vom putea înțelege niciodată, ești la fel de rău ca
religia ta!

4.

Deși nu suntem de acord asupra acestei probleme, cred că există
alte puncte religioase comune care vizează binele amândurora.

5.

Doar eu am dreptate, pentru că religia mea este mai adevărată
decât a ta!

6.

Corect

Incorect

Confesiunile noastre nu au nimic în comun.

7.

Hai să vedem care sunt problemele care ne separă și să le expunem
cu sinceritate și calm.

8.

Crezi că există puncte comune, chiar dacă în acest moment lucrurile par atât de diferite?

9.

Dumnezeu este unul singur și ne iubește chiar dacă suntem atât
de diferiți.

Aceste cinci strategii se găsesc în Ioan Străinescu și Ben-Oni Ardelean, Managementul conflictelor (București: Didactică și Pedagogică, 2009), 60-62.
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60’
Practică

1. Puneți cuvintele de pe coloana din mijloc pe una dintre cele două coloane laterale: cele
care se referă la subiectivismul conflictului religios în stânga, cele care se referă la obiectivismul conflictului religios în dreapta.

subiectivism

analiza conflictului

obiectivism

intenții personale
dorința de putere
explorarea divergențelor
adevăr personal
diferențe între religii
dorință de câștig
credințe personale
dorința de prozelitism
porniri inconștiente
2. Uniți prin săgeți cuvintele de pe coloana stângă cu cele potrivite de pe coloana din dreapta astfel
încât rezultatul să fie adevărat.
Strategie pentru mediere

Câștig sau pierdere
pentru părți

evitare

câștig-câștig

compromis

celălalt câștigă

colaborare

câștig-pierdere

competiție

câștig redus, pierdere limitată

acomodare

se protejează relația
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2. Strategia apostolică de mediere a conﬂictului ideatic-religios
în cadrul sinodului din Ierusalim (FAp 15)
Biserica Primară a fost nevoită să facă față multor conflicte ideatic-religioase. Având deschidere atât față de iudei, cât și față de păgâni, creștinismul s-a expus unor dispute destul
de aprinse în care Apostolii s-au dovedit a fi nepregătiți să le facă față . Iudeii deveniți creș15’
tini se simțeau lezați de prezența celor care, până atunci, erau pentru ei doar niște ignoranți
Practică păgâni. Domnul, sfărâmând peretele vrajbei dintre cele două categorii, i-a pus în fața unor
situații fără precedent în care se impunea luarea unor decizii care să fie unanim acceptate. Prima și, poate, cea
mai importantă dintre ele era obligativitatea respectării Legii Vechi. Elementul cheie al acestei problematici
era constituit de circumcizie care, potrivit mentalității iudaice, era semnul vizibil al alegerii lui Dumnezeu
și implicit, al legământului pe care Domnul l-a încheiat cu aleșii Săi. Creștinii proveniți dintre iudei susțineau obligativitatea tăierii împrejur, iar Apostolii Pavel și Barnaba se opuneau cu vehemență. Petru care, la
început, a fost oscilant, a trecut de partea lui Pavel în mustrării adresate lui în Antiohia (cf. Gal 2). Pentru a
elimina orice disensiune, mai marii Bisericii au hotărât că este potrivit să se întâlnească în Ierusalim cu toții
pentru a pune capăt acestui conflict.
Părțile implicate în conflict erau constituite de cei care susțineau opinia lui Pavel și Barnaba (preoții
și apostolii din Ierusalim) și de cei care s-au alăturat opiniei fariseilor care se convertiseră la creștinism. Ca
mediator, aceștia l-au ales pe Iacob, ruda Domnului, cel care la acea vreme era episcop în Ierusalim. După
ce fariseii și-au expus poziția prin care solicitau ca toți creștinii să fie tăiați împrejur și să respecte Legea lui
Moise, au început dezbaterile. Vorbăria multă (FAp 15,7) a fost întreruptă de Apostolul Petru care le-a sugerat celor din tabăra adversă să aibă în vedere că Domnul s-a arătat favorabil primirii celor dintre neamuri și
că nu este firesc să încorseteze libertatea oferită de evanghelia iubirii cu jugul Legii Vechi. În sprijinul acestei
poziții, Apostolul Pavel a adus ca mărturie semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, prin ei, între
neamuri. Văzând că poziția celor doi a fost suficient de convingătoare, Iacob, mediatorul sinodului, a luat cuvântul și a asumat poziția lui Petru ca fiind una în consonanță cu profețiile vechitestamentare. Drept urmare,
a sugerat ambelor părți să cadă de comun acord că nu este indicat ca neamurile să mai fie tulburate de problema obligativității legii mozaice și că singurul lucru pe care este indicat să-l transmită fraților creștini este
acesta: să se ferească de întinările idolilor și de desfrâu și de carnea de animale sugrumate și de sânge (FAp
15,20). Ca urmare, hotărârea sinodului a fost transmisă prin Pavel și apropiații lui comunității din Antiohia.
Textul hotărârii este următorul:
„Apostolii și preoţii și fraţii, fraţilor dintre neamuri, care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia, salutare! Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără
să fi avut porunca noastră, venind, v-au tulburat cu vorbele lor și au răvășit
sufletele voastre, zicând că trebuie să vă tăiaţi împrejur și să păziţi legea, noi am
hotărât, adunaţi într-un gând, ca să trimitem la voi bărbaţi aleși, noi împreună
cu iubiţii noștri Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, am trimis pe Iuda și pe Sila,
care vă vor vesti și ei, cu cuvântul, aceleași lucruri. Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt
necesare: Să vă feriţi de cele jertfite idolilor și de sânge și de (animale) sugrumate
și de desfrâu, de care păzindu-vă, bine veţi face. Fiţi sănătoși!” (FAp 15,23-29).
Specificul strategiei de mediere a conflictului de către Sfinții Apostoli:
▪ conflictul ideatic-religios apărut între primii creștinii cu privire
la obligativitatea legii mozaice a fost rezolvat prin sinodalitate,
prin consensul comunității;
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▪ părțile implicate în conflict s-au adunat într-un gând pentru a discuta și pentru a identifica
împreună o soluție la disensiunea apărută;
▪ au ales ca mediator o persoană recunoscută pentru înțelepciunea sa care, printre altele era și
episcopul locului;
▪ fiind episcop, mediatorul avea autoritatea de a lua o decizie privitoare la problema respectivă
(care apăruse cu precădere în comunitatea pe care o păstorea);
▪ fiecare parte a avut dreptul de a-și prezenta poziția;
▪ chiar dacă la sinod au existat discuții libere indicate de sintagma vorbărie multă, când Petru și
Pavel au luat cuvântul, toți au ascultat;
▪ Iacob a luat cuvântul după ce a observat că discursurile celor doi apostoli au fost destul de
convingătoare și a pus punctul pe i, prezentând soluția sinodului;
▪ mediatorul a propus, de asemenea, redactarea unei scrisori pentru înștiințarea altor comunități despre hotărârea sinodală;
▪ conflictul a fost soluționat printr-o lucrare teandrică, exprimată prin cuvintele: părutu-s-a
Duhului Sfânt și nouă.
„Sinodul apostolic din Ierusalim”
Profesorul le relatează elevilor modul în care s-a desfășurat Sinodul apostolic de la Ierusalim
și propune soluționarea conflictului ideatic-religioase cu care se confruntă prin organizarea
unui mic „sinod”. Acest model poate fi utilizat chiar în afara unei situații conflictuale reale,
Model
alegându-se un subiect care suscită în mod obișnuit opinii diferite. Un astfel de exercițiu poate
preveni apariția ulterioară a conflictelor.
Pentru a pune în practică acest model, profesorul:
▪ va separa părțile implicate în conflict;
▪ va alege un mediator căruia îi va da indicații privitoare la gestionarea discuțiilor și la luarea
hotărârii;
▪ va solicita expunerea civilizată a poziției fiecărei părți implicate în conflict;
▪ va impune părților să asculte cu frățietate argumentele celorlalți;
▪ va da indicații elevilor care nu sunt implicați în conflict să evalueze atât comportamentul civilizat al părților, cât și imparțialitatea și înțelepciunea mediatorului;
▪ în condițiile în care publicul consideră că mediatorul nu este apt pentru poziția sa, acesta poate fi schimbat cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți în auditoriu.
În clasa voastră a apărut un conflict pe care vom încerca să îl soluționăm după modelul Sinodului
apostolic de la Ierusalim despre care am discutat. Analizați conflictul apărut în comunitatea
voastră și expuneți la final o soluție asumată de toate părțile implicate în conflict.

60’
Practică

Realizați un alt model strategic de soluționare a unui conflict ideatic-religios pornind fie de
la un episod scripturistic, fie de la unul patristic sau din Pateric care să evidențieze specificul creștin de mediere a unui conflict.

Punctul pe i
Informațiile teoretice privitoare la strategiile de mediere care deja sunt consacrate în Didactica predării
pot aduce un plus de cunoaștere profesorului de Religie care, prin natura profesiei și a disciplinei pe
care o predă, este adeseori pus în situația de a media conflicte. Totodată, se recomandă ca aceste
noțiuni să fie asumate și coroborate cu specificul pe care medierea îl are în Sfânta Scriptură și în
spiritualitatea patristică, pentru a spori eficiența acestei acțiuni care creează liniște și pace.
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1. Colaborarea, ca strategie a medierii, implică:
a. o situație de câștig-câștig
b. înțelegere reciprocă, fără prejudiciere a interesului fiecărei părți
c. relațiile interpersonale se rup definitiv
d.se realizează scopurile doar ale uneia din părți
2. Competiția, ca strategie a medierii, implică următoarele:
a. se realizează scopurile doar ale uneia din părți
b. situația este de câștig-câștig
c. o parte câștigă și una pierde
3. Compromisul, ca strategie a medierii,
a. înțelege că nu e posibil câștigul de ambele părți
b. propune pierdere pentru ambele părți
c. propune un câștig redus și o pierdere limitată
4. Acomodarea, ca strategie a medierii, implică următoarele:
a. o parte se acomodează la partea opusă
b. evită conflictul
c. nu protejează relația dintre părți
d. protejează relația dintre părți
5. Evitarea, ca strategie a medierii, implică următoarele:
a. alege lupta
b. ocolește conflictul
c. se retrage din negociere
6. Pentru medierea conflictului interreligios, profesorul de religie trebuie:
a. să se ferească de a interacționa cu elevii
b. să fie disponibil comunicării
c. să aleagă pedepse cât mai mari și să nu țină cont de iertare
d. să nu folosească gesturi și cuvinte jignitoare
e. să-i condamne la iadul veșnic pe elevii implicați în conflict
7. Rugăciunea poate fi o cale de sporire a încrederii în ajutorul lui Dumnezeu, pentru soluționarea conflictelor.
a. adevărat
b. fals
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Principiul receptivităţii și al deschiderii spre dialog
în conﬂictul ideatic-religios la ora de Religie
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Principii generale ale ascultării active
2. Ascultarea celuilalt – premisă a receptivității
3. Deschiderea spre dialog – primul pas spre soluționarea unui conflict
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza importanța pe care ascultarea și deschiderea spre
comunicare o au în soluționarea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă câteva strategii de soluționare
a conflictelor prin ascultare activă

III. Cuvinte-cheie

receptivitate, dialog, ascultare

Abordarea și managerierea conflictului ideatic-religios la ora de Religie poate pleca
în principal de la modele biblice, consacrate, lucru care va da credibilitate discursului
5’
profesorilor de Religie.. Acest lucru poate evidenția punctele de convergență religioase
Primii pași pentru elevii de diferite confesiuni. Indiferent dacă sunt ortodocși, catolici, greco-catolici, protestanți sau neoprotestanți, principiile de depășire a potențialelor neînțelegeri sunt de găsit în Sfânta
Scriptură, care este elementul comun acestor confesiuni. 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 păcii și depășirii diferendelor, mergând până la iubirea de
vrăjmași. Aplicate în viața de zi cu zi a elevilor de liceu, aceste principii pot să constituie un important factor
de stabilitate, bună înțelegere și conviețuire socială. Așadar, considerăm că primul pas în vederea soluționării
conflictelor ideatic-religioase dintre elevi este constituit de deschiderea spre dialog. Ca atare, este esențial să
fim receptivi la opinia și viziunea celorlalți, pentru a constata în mod obiectiv care sunt premisele și coordonatele reale ale unui conflict, în vederea optimizării modului de raportare la acesta.
În cadrul acestei secvențe, vom evidenția importanța pe care o au receptivitatea și deschiderea spre dialog
în rezolvarea conflictelor dintre tineri. Demersul nostru se va fundamenta cu precădere pe o anumită categorie de texte din cartea Proverbelor, texte care vor constitui baza teoretică pentru înțelegerea cadrelor în care
este necesar să poziționăm conflictele pentru a le putea soluționa.

1. Principii generale ale ascultării active
A auzi este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. A asculta presupune a pune voință în actul auzirii. A asculta activ este soluția cea mai rapidă și eficientă în soluționarea
conflictelor în general, și a celor care implică probleme de credință. Ascultarea activă
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presupune în primul rând respect, or acesta de multe ori trebuie învățat.
Teorie
Ascultarea activă este esențială în viața Bisericii, deoarece este o condiție a săvârșirii vii
a tuturor actelor de cult. Mărturisirea, fie că este publică, fie că este în cadrul unei Sfinte Taine, presupune o
implicare activă, empatică și vie din partea receptorului (presupunând, desigur, că emițătorul mesajului are o
implicare emoțională). Ora de Religie este și ea parte din acest proces complex de comunicare. Momentul în
care apare un conflict între elevi sau între elevi și profesor este „senzorul” care declanșează ascultarea activă
de ambele părți. Pentru o astfel de reacție este nevoie de exercițiu din partea profesorului de a fi întâi el însuși
un ascultător activ și de a-i determina și a-i învăța pe elevi să devină deschiși spre dialog, empatici, activi în
ascultarea celuilalt.
Principiile de bază ale ascultării active, care în partea de exersării ei pot fi luate și ca un checklist, până
devin un automatism pozitiv, ne oferă profilul ascultătorului activ, din perspectiva acestui program de formare.
Profilul ASCULTĂTORULUI ACTIV:

este

ascultă

simte

El...

vorbește

2

vede

Ascultătorul activ...
ESTE
condiția primară a prevenirii/soluționării conflictului este prezența activă, psiho-emoțională, a ascultătorului, care generează încrederea interlocutorului. „A fi” este o caracteristică esențială a creștinului, a omului care are căutări spirituale, de aceea este necesară cultivarea acestui tip de prezență de
către profesor.
SIMTE
empatia este arta de fi cu celălalt, de a-i înțelege neliniștile și trăirile. A ne pune cât mai eficient în
locul celuilalt, a ne strădui să transmitem la rândul nostru emoție, este cheia unei credințe vii care
transpare spre celălalt și, de asemenea, o punere în aplicare eficientă a lui „iubește-ți aproapele”.
VEDE
atenția la limbajul nonverbal ne poate determina de multe ori punctul de vedere, construirea argumentației. Vizualizarea și interpretarea corectă a datelor astfel culese are o importanță majoră,
corespondentă atenției în viața spirituală. Acest tip de atenție poate fi dezvoltat în ora de Religie. De
asemenea, pentru un dialog sincer, privirea în ochi a interlocutorului este binevenită.
VORBEȘTE
vorbirea confirmă celui cu care comunici faptul că înțelegi ceea ce el transmite, că ești atent, că ai
capacitatea de a purta un dialog. Se pot cere lămuriri, se poate aproba sau dezaproba verbal discursul
celuilalt, etc.
ASCULTĂ
prezența, emoția, atenția și vorbirea sunt semnale clare că există ascultare activă și care se va transforma într-un dialog eficient dacă se respectă regulile de către toți participanții la actul comunicării.

2. Ascultarea celuilalt – premisă a receptivităţii
Autorul Cărții Proverbelor, identificat de majoritatea bibliștilor cu Solomon, fiul regelui David, a făcut, în repetate rânduri, apeluri la ascultare și i-a îndemnat pe tineri să
prețuiască această virtute. Prin sfaturile sale privind ascultarea, înțeleptul Solomon nu
35’
dorea neapărat să-i determine pe tineri să fie supuși unei autorități ci, mai degrabă, să-i
Teorie
deprindă cu exercițiul ascultării. Un tânăr care este deprins să asculte de părinți sau
de oamenii învățați (categorii care reprezintă pentru el o autoritate) va avea disponibilitatea de a fi mai
receptiv la cei de lângă el. Exercițiul ascultării îi dezvoltătânărului, și nu numai, anumite deprinderi care vor
înlesni comunicarea cu ceilalți chiar și în cadrul unui potențial conflict. Ascultarea cuvintelor unei persoane
implică inevitabil un timp de analiză, de reflecție și de evaluare. Aceste momente îi crează, în timp, tânărului
capacitatea de a emite judecăți obiective care să-l ferească de greșeli sau de atitudini pripite. Ca atare, ascultarea celui cu care se află în conflict îi va oferi posibilitatea de a-l cunoaște mai bine și, implicit, de a realiza
care sunt intențiile, punctele forte și cele vulnerabile ale poziției respectivei persoane. Mai mult, ascultându-i
pe cei înțelepți, un tânăr va învăța de la ei cum să deprindă înțelepciunea care va constitui, în cazul unui
conflict sursa soluționării unei situații conflictuale sau chiar evitarea acesteia.
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Îndemnuri la ascultare în Cartea Proverbelor:
▪ „Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul gâtului tău. Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de gâtul
tău. Ele te vor conduce când vei vrea să mergi; în vremea somnului te vor păzi, iar când te vei deștepta
vor grăi cu tine. Că povaţa este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură
sunt calea vieţii.” (Pr 1, 8-9; 6,20-23)
▪ „Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare.” (Pr 13,1)
▪ „Ascultă, fiul meu și primește cuvintele mele și anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu te voi învăţa calea
înţelepciunii și te voi purta pe căile dreptăţii. Când vei merge, pașii tăi nu vor șovăi și, chiar de vei
alerga, nu te vei poticni. Ţine cu tărie învăţătura și nu o părăsi, păzește-o căci ea este viaţa ta. Nu apuca
pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi. Ocolește-o și nu merge pe ea, treci pe alăturea
și du-te mai departe;” (Pr 4,10-15)
▪ „Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat. Nebunul dă pe faţă îndată
mânia lui, iar omul prevăzător își ascunde ocara.” (Pr 12,15-16)
Temă de reflecție
„Ascultarea este o virtute în creștinism!”
În spiritualitatea creștină, cu precădere în lumea monahală, ascultarea este o virtute capitală. Novicele (cel care dorește să devină călugăr) este supus unor încercări dificile care sunt menite să-i testeze și să-i
desăvârșească ascultarea. Chiar și muncile la care este rânduit (fie că merge cu oile, fie că lucrează la bucătărie sau orice altceva) sunt numite ascultări, tocmai pentru faptul că ele presupun împlinirea cuvintelor altuia.
Această perioadă de încercare a calităților noului monah se bazează aproape în exclusivitate pe ascultarea de
stareț, de duhovnic și de părinții mai vechi în obște.
Istorioară din Pateric
Se spunea despre avva Ioan, ucenicul avvei Pavel, că era foarte ascultător. Erau într-un loc morminte, și
locuia acolo o hienă (o specie de lup care se hrănește cu hoituri – leoaică în traducerile vechi). Bătrânul
văzuse baligi pe acolo, și îi spuse lui Ioan să meargă să le adune. El îi spuse:
– Și ce să fac, avvo, cu hiena?
– Dacă vine peste tine, leag-o și ad-o aici.
Fratele s-a dus acolo seara. Atunci a venit și hiena peste el. El, după cuvântul bătrânului, s-a repezit să
o prindă. Hiena fugea, iar el îi zicea urmărind-o: mi-a spus avva al meu să te priponesc. Și o înhăţă, legând-o. Bătrânul era îngrijorat și îl tot aștepta. Atunci a venit el cu hiena de funie. Bătrânul îl văzu și se
minună, dar, dorind să-l smerească, îl lovi, zicându-i: mi-ai adus un câine nebun. Și îndată îi dădu bătrânul drumul și o lăsă să se ducă.
După finalizarea noviciatului, călugărul este tuns în monahism, iar unul dintre cele trei voturi pe care
le depune este ascultarea. Chiar dacă rațiunea principală pentru care monahul este legat de ascultare ține pe
păstrarea și respectarea unei ierarhii, beneficiile acestei virtuți sunt extrem de numeroase.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
▪ elevul care este dispus să asculte va vorbi mai calculat și, ca atare, mai echilibrat, judecând la rece
orice situație;
▪ este esențial ca elevii să fie deprinși să asculte de o persoană care are autoritate asupra lor;
▪ este recomandat să se ofere elevilor posibilitatea să înțeleagă că autoritatea profesorilor nu este abuzivă, ci educativă;
▪ elevii trebuie să înțeleagă rațiunea pentru care li se cere să fie ascultători;
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Anecdotă
Se spune că un tânăr „râvnitor” a dorit să devină călugăr. Așa că a bătut la poarta unei mănăstiri și a cerut
starețului să-l primească în obște. Nu știm exact ce s-a întâmplat în mănăstire, că tânărul n-a prea rămas
mult timp în stare de noviciat, ci a revenit din nou în lume. Întrebat fiind de un prieten cu privire la această renunțare, tânărul nostru „râvnitor” a zis că deja a desăvârșit orice tip de ascultare și vrea ceva mai mult.
Mirat de răspuns, prietenul respectiv îl întreabă, totuși, nedumerit la ce tipuri de ascultare face referire.
Acesta i-a răspuns: Ascultarea pe la uși și ferestre!
Dacă profesorul de Religie își dorește ca elevii lui să fie ascultători, este recomandat ca mai întâi de
toate să se facă el însuși pildă de ascultare. Atunci când tinerii vor vedea că dascălul lor este dispus să asculte
opinia și părerea celorlalți, vor fi determinați să asume acest comportament. Atâta timp cât profesorul nu face
abuz de autoritate în discuții cu potențial conflictual, ci își bazează afirmațiile pe argumente raționale, elevii
pot fi chiar constrânși, dacă este nevoie, să facă la fel. Din acest motiv, este indicat ca profesorul să ofere
posibilitatea elevilor care sunt de altă confesiune sau religie să comunice colegilor specificul credinței lor în
anumite momente din oră, când o astfel de intervenție este potrivită. Obișnuindu-și elevii să asculte de cei
care sunt diferiți de ei, așa cum, de altfel, ascultă și el, eventualele momente tensionate care inevitabil vor
apărea vor fi gestionate cu mai multă degajare, fără încrâncenare, chiar dacă spiritele se vor aprinde puțin.

Model

Solicitați elevilor dumneavoastră să completeze răspunsurile profesorului în așa fel încât să
aplaneze un posibil conflict interreligios, să respecte libertatea religioasă a elevului și să-l ajute
și pe el să respecte libertatea religioasă a colegilor săi de altă religie. Analizați, împreună cu
elevii, dacă limbajul a fost adecvat, răspunsurile au dus la gestionarea conflictului sau dacă dialogul ar putea fi îmbunătățit pentru a conduce la un rezultat mulțumitor și tolerant.

Elevul: Eu sunt yogin, nu mă interesează ora de religie, nici creștinismul, pentru că, după părerea mea – și vă
rog să nu vă supărați – yoga este cu mult superioară!
Profesorul: …
Elevul: Am citit cartea lui Mircea Eliade despre yoga și mi se pare fantastică. Ați citit-o?
Profesorul: …
Elevul: Yoga îți dă liniște, te învață concentrarea, îți disciplinează corpul și te ajută să te stăpânești perfect.
Creștinismul, cu mersul la biserică, nu-ți oferă nicio deprindere.
Profesorul: …
Elevul: În plus yoghinii pot face lucruri paranormale cu destulă ușurință. Dacă ești avansat, minunile lor sunt
mai tari decât ceea ce fac preoții creștini, fie vorba între noi, mai nimic în afară de vorbărie plictisitoare…
Profesorul: …
Elevul: Nu, nu vreau să ofensez pe nimeni, vreau doar să vă spun că pe mine nu mă interesează să stai și să
te rogi, fără să fii sigur de nimic, fără să vezi niciun progres…
Profesorul: …
Elevul: Credeți că pot rămâne la ora de religie dacă am asemenea gânduri? Nu mă taxați cu notă mică? O fac
pentru părinți, că ei insistă, dar pe mine, v-am spus, nu mă convinge și nu mă interesează.
Profesorul: …

75’
Practică

1. Lecturați textul din Proverbe 4,10-15 și propuneți o modalitate de actualizare a acestuia
în vederea stimulării dispoziției elevilor spre ascultare fie a profesorului lor, fie a colegilor
lor, la ora de Religie. Optați pentru una din variante și redactați răspunsul în aproximativ
150 de cuvinte.

„Ascultă, fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii. Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei
poticni. Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta. Nu apuca pe calea celor fără
de lege şi nu păşi pe drumul celor răi. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe;”
(Pr 4, 10-15)
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2. Completați spațiile aferente profesorului în așa fel încât să aplanați un posibil conflict interreligios,
să respectați libertatea religioasă a lui Ștefan și să-l ajutați și pe el să respecte libertatea religioasă a colegilor
săi de altă religie.
Ștefan: Eu sunt yogin, nu mă interesează ora de religie, nici creștinismul, pentru că, după părerea mea – și
vă rog să nu vă supărați – yoga este cu mult superioară!
Profesorul: …
Ștefan: Am citit cartea lui Mircea Eliade despre yoga și mi se pare fantastică. Ați citit-o?
Profesorul: …
Ștefan: Yoga îți dă liniște, te învață concentrarea, îți disciplinează corpul și te ajută să te stăpânești perfect.
Creștinismul, cu mersul la biserică, nu-ți oferă nicio deprindere.
Profesorul: …
Ștefan: În plus yoghinii pot face lucruri paranormale cu destulă ușurință. Dacă ești avansat, minunile lor sunt
mai tari decât ceea ce fac preoții creștini, fie vorba între noi, mai nimic în afară de vorbărie plictisitoare…
Profesorul: …
Ștefan: Nu, nu vreau să ofensez pe nimeni, vreau doar să vă spun că pe mine nu mă interesează să stai și să
te rogi, fără să fii sigur de nimic, fără să vezi niciun progres…
Profesorul: …
Ștefan: Credeți că pot rămâne la ora de religie dacă am asemenea gânduri? Nu mă taxați cu notă mică? O fac
pentru părinți, că ei insistă, dar pe mine, v-am spus, nu mă convinge și nu mă interesează.
Profesorul: …

2. Deschiderea spre dialog –
primul pas spre soluţionarea unui conﬂict
40’
Teorie

Conflictele sunt întreținute în special 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 personale, pentru împlinirea cărora este nevoie de depășirea opoziției și de ascultarea activă.
Temă de reflecție
„Nu cumva Legea noastră îl judecă pe om, dacă nu-l ascultă
mai întâi şi nu ştie ce a făcut?” (fariseul Nicodim) (In 7,51)

Prin cuvântările și minunile sale, Mântuitorul a provocat dezbinare în rândul conaționalilor Săi. Unii
ziceau că este Hristosul, alții susțineau că nu are cum fi, de vreme ce El nu era din cetatea lui David. Alții
ziceau că e proorocul prevestit de Moise (Dt 18,15), în timp ce unii ziceau că rostește doar blasfemii. Unii
spuneau că-i samarinean, că scoate demoni cu puterea celui rău, că încalcă Legea și datinile strămoșești, sau
că răzvrătește poporul. Alții, dimpotrivă: că este Ilie, Ieremia sau unul dintre prooroci și că nimeni nu face
minuni atât de mari ca cele pe care le-au văzut la el. Irod credea că este Ioan Botezătorul care a înviat după
ce el poruncise decapitarea acestuia. Nimeni nu știa cu exactitate, cine este și de unde vine. Dacă ar fi fost
doar fiul unui teslar, cum de știa carte, nefiind învățat? Sau cum putea un simplu galileian dintr-un sat uitat
de lume să vorbească în așa fel poporului încât iscoadele fariseilor să afirme: „Niciodată n-a vorbit un om
așa cum vorbește Acest Om” (In 7,46)? Aceste dileme i-au tulburat mult pe farisei care au făcut sfat ca să-L
prindă și să-L ucidă. Contrariat de atitudinea lor, fariseul Nicodim care venise într-o noapte să-l asculte pe
Iisus Hristos și să dialogheze cu el, le-a zis: „Nu cumva Legea noastră îl judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai
întâi şi nu ştie ce a făcut?” (In 7,51). Intervenția acestuia, care era menită să potolească spiritele și să ofere o
cale de soluționare a acestor neînțelegeri a fost respinsă cu brutalitate de ceilalți sinedriști pe baza faptul că,
chipurile, din Galileea nu s-au ridicat niciodată profeți.
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Să revenim acum la cuvintele lui Nicodim. Acesta le atrage atenția colegilor săi că Legea pe care toți
susțineau că o respectă, cere unui organ de judecată (cum, de altfel, era Sinedriul din care ei făceau parte) să
se pronunțe asupra faptei unui om doar după ce i-a ascultat pledoaria. Nicodim le sugera cu subtilitate că,
înainte de a-l acuza pe Iisus Hristos de ceva, ar fi fost indicat să-l asculte ce are de zis în apărarea sa. Nicodim a avut și el dileme privitoare la persoana și modul de manifestare al Mântuitorului, iar ca să primească
răspuns l-a căutat pe Învățător într-o noapte pentru a se lămuri în privința lor. Cu alte cuvinte, a dorit să-l
asculte pentru a se convinge dacă acuzațiile care i se aduc sunt veridice. Chiar dacă nu a înțeles el prea multe
din ceea ce a dialogat cu Domnul nostru (a se vedea în acest sens dialogul lor în Ioan 3), la sfârșit a înțeles că
acuzațiile și vina care planau asupra persoanei Sale erau cât se poate de false. Conflictul lui interior privitor
la persoana și activitatea Domnului a luat sfârșit pentru că a căutat să asculte învățătura lui.
Ar fi fost necesar ca mai marii fariseilor să-și ridice serioase semne de întrebare privitor la învățătura Domnului, când au constatat că iscoadele lor, care aveau menirea de a-l prinde și a-l aduce pe Iisus la ei,
au rămas fascinate de cuvântările Lui. De fapt, nici când au avut ocazia să dialogheze cu Mântuitorul, după
complotul din Ghetsimani, nu au făcut-o cum se cuvine. Anna, fostul arhiereu era preocupat mai mult de
numărul ucenicilor lui Iisus Hristos, decât de învățătura lui și, ca atare, a încuviințat lovirea brutală a celui
înlănțuit când răspunsul nu a fost cel pe care-l aștepta. În schimb, când Pilat a dialogat cu Hristos și a ascultat
ce are de spus în apărarea sa, s-a convins că este nevinovat. De ce? Pentru că a fost dispus să asculte pe unul
dintre cei pe care îi ura cu desăvârșire din considerente etnice.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
▪ cum să-i învețe pe elevi că nu poți judeca un om doar din spusele altora sau din prejudecăți;
▪ cum să-i învețe că este necesar ca, înainte de a-ți face o părere despre o persoană care crede în ceva
diferit de ceea ce crezi tu, să ai bunăvoința să o asculți;
▪ că pentru a cunoaște poziția persoanei respective este necesar să creezi un mediu propice pentru
dialog;
▪ că multe din nedumeriri se pot soluționa prin ascultarea opiniei celuilalt;
▪ că ascultarea celuilalt în cadrul unui dialog e o regulă de bun simț.
Potențialele situații conflictuale ideatic-religioase dintre elevi sau dintre profesor și elevi pot fi soluționate, sau ameliorate, atunci când, cel puțin din partea unei părți implicate, există predispoziția spre a asculta
opinia celuilalt/celorlalți. Fără această orientare și deschidere înspre celălalt, șansele soluționării conflictului
sunt aproape inexistente. Nu poți stopa adversitățile, care sunt inerente într-un conflict, decât atunci când
se crează un mediu neutru de discuție, în care minorității să i se acorde șanse egale de dialog. Asumarea
unei astfel de atitudini de către profesorul de Religie îi va oferi posibilitatea de a gestiona cu echilibru și discernământ conflictul. Bunăvoința și disponibilitatea spre un dialog echitabil îi vor oferi profesorului chiar
posibilitatea desființării, în timp, a tuturor conflictelor. Faptul că acesta nu va face abuz și nici nu profită de
autoritatea pe care o are înaintea elevilor îi va crea în timp o imagine extrem de benefică pentru temperarea
și soluționarea problemelor și conflictelor de natură religioasă și de natură asociată preocupărilor și frământărilor specifice vârstei elevilor de liceu.
Doi elevi, un creștin-ortodox și un musulman, au o dispută privind monoteismul. Citiți
dialogul de mai jos și răspundeți în scris la întrebările de la finalul conflictului:

75’
Practică

Amer (elev musulman): După cum spuneam, Iisus a fost un mare profet, printre ceilalți profeți…
Daniel (elev creștin): Stai puțin, nu doar un profet, ci Fiul lui Dumnezeu!
Amer: Dumnezeu e unul singur!
Daniel: Și eu zic la fel, unul în ființă, dar întreit în persoane, Tată, Fiu și Duh Sfânt.
Amer: Atunci înseamnă că sunt trei dumnezei!
Daniel: Ba nu, această opinie a fost condamnată și considerată greșită de către Biserică. Dimpotrivă, e vorba
de un singur Dumnezeu!
Amer: E cam ilogic ce spui!
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Daniel: Cine a zis că logica poate să-l înțeleagă pe Dumnezeu pe deplin?
Profesorul: Stați puțin, amândoi credeți că există un singur Dumnezeu?
Elevii: Da.
Profesorul: Atunci rămâneți în acest acord! Și încercați să nu considerați că celălalt crede altceva, chiar dacă
există multe nuanțe care separă credințele voastre. Deocamdată puteți spune că sunteți de acord asupra acestui punct atât de important pentru credința fiecăruia.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-au comportat elevii din punct de vedere conflictual? Au manifestat respect unul
față de celălalt ascultându-și pozițiile?
2. Evaluați intervenția profesorului de religie: Sunteți de acord cu ea? Cum ați fi reacționat dumneavoastră în această situație? Răspundeți în aproximativ 150 cuvinte.

3. Credeți că, dacă profesorul n-ar fi intervenit, conflictul ar fi escaladat? Continuați cu trei replici
dialogul dintre cei doi elevi, considerând că profesorul n-a fost de față și n-a intervenit.
Amer
Daniel
Amer
Daniel
Amer
Daniel

Punctul pe i
Orice exercițiu de ascultare civilizată și activă a opiniilor celorlalți reprezintă pasul primordial
pentru crearea predispoziției necesare pentru a accepta existența unor poziții diferite. Și primul
pas e necesar să-l facă înțeleptul care, în cazul nostru, este în primul rând profesorul de Religie.
Este necesar ca el să asculte mai întâi 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 se facilitează receptarea și
fixarea informațiilor și a cunoștințelor.
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Soluţionarea conﬂictului prin reinterpretare
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin
schimbarea registrului de gândire/exprimare
2. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin
valorificarea și reinterpretarea convingerilor părților conflictuale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza importanța modelului hristic de soluționare a conflictului
ideatic-religios prin reinterpretare
• Veţi avea posibilitatea să aplicați eficient acest model în situații concrete la clasă

III. Cuvinte-cheie

conflict, reinterpretare, modele, episoade evanghelice

Niciun alt profesor nu este nevoit să facă față atâtor conflicte în școală precum este profesorul de Religie. Învățându-i pe tineri să trăiască după un set de principii care nu sunt
5’
neapărat proprii societății moderne, este firesc ca în sufletele lor să se nască unele înPrimii pași doieli, contradicții, conflicte intrapersonale și alte trăiri care-i determină să reacționeze
și care generează astfel stări conflictuale. Oricât de mult s-ar strădui să soluționeze aceste conflicte, dascălul
de Religie se vede adeseori neputincios. Este greu să faci față și să oferi răspunsurile cele mai adecvate unor
elevi care, din diverse motive, reacționează cu înverșunare la învățăturile transmise. Cum poți să-l liniștești
pe un elev care se revoltă înaintea lui Dumnezeu pentru nedreptățile care i se fac în mod repetat? Cum îl
poți determina pe un tânăr să nu aibă relații intime cu prietena sa dacă cei doi se iubesc? Cum poți aplana
conflictele din clasă când elevii de diferite confesiuni se ceartă între ei pe probleme de natură religioasă?
Răspunsul cred că îl intuim cu toți: este foarte, foarte, foarte, greu! Dar, oricât de greu ar fi, provocarea este
să ne continuăm misiunea, și nu oricum, ci cu succes. Putem învăța noi tehnici de soluționare și chiar de
desființare a conflictului din Sfânta Scriptură, de la Însuși Mântuitorul 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, saducheii
și cu cărturarii, pentru a găsi o sursă practic inepuizabilă de rezolvare a conflictelor pe care tinerii le supun
atenției noastre la ora de Religie.
Ca atare, în această secvență ne propunem să oferim profesorilor posibilitatea de a cunoaște și de a
înțelege modalitățile de soluționare prin reinterpretare a conflictului ideatic-religios din textele evanghelice,
precum și oportunitatea de a concepe propriile modalități de valorificare a acestei paradigme de management al conflictului ideatic-religios la ora de Religie

1. Modele evanghelice de soluţionare a conﬂictului
ideatic-religios prin schimbarea registrului de gândire/exprimare
30’
Teorie

În activitatea Sa de propovăduire, Mântuitorul a avut de-a face, în repetate rânduri, cu
câteva categorii de oameni care neîncetat au încercat „să-l prindă în cuvânt” și să-l discrediteze înaintea celor care Îl urmau. Din nefericire pentru ei, Domnul le-a dejucat de
fiecare dată planurile astfel încât, din cursele pe care aceștia i le pregăteau cu minuțiozitate, Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit cu multă înțelepciune, lăsându-i la sfârșit să cadă în
propriile lor urzeli.

Mântuitorul nu a dorit să fie în conflict cu aceștia și, ca atare, a încercat încă de la început să preîntâmpine
eventualele reacții ale celor care nu vor reuși să înțeleagă pe deplin gesturile Sale. Iisus Hristos le spunea că nu
a venit să strice Legea, ci să o plinească. Această nouă perspectivă de raportare la atitudinea Sa era menită să
ofere cărturarilor și fariseilor posibilitatea de a conștientiza că Învățătorul adeverește și, implicit, desăvârșește
Legea (Mt 5,17). Din păcate, mai marii iudeilor nu au perceput această schimbare a registrului de gândire și
de raportare la acțiunile Domnului ca pe un mijloc de conștientizare a raționamentului lor greșit. Ei au continuat, în general, să aibă o atitudine înverșunată. Din fericire pentru noi, aceste situații conflictuale pe care
ei le-au creat ne oferă posibilitatea de a învăța de la Învățătorul nostru cum să soluționăm conflicte similare
apărute la clasă (și nu numai!).
Adeseori Mântuitorul obișnuia să rezolve un anumit tip de conflicte prin schimbarea registrului de
gândire/exprimare. Prin această atitudine, generatorii de conflict erau destabilizați.
A. Întâi de toate, Domnul nu intra în logica lor și, ca atare, tot sistemul rațional pe care îl aveau pregătit aceștia pentru derularea disputei era desființat dintru început.
B. Apoi, Domnul le propunea o perspectivă nouă de raportare la problematica respectivă, ce nu putea fi atacată. Continuarea conflictului în aceste condiții îi punea într-o poziție ingrată și, în consecință, fie
renunțau la dispută, fie îi supuneau atenției o altă chestiune.
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A. Pentru a ilustra prima situație, propunem spre analiză evenimentul ispitirii Domnului din pustia
Qarantaniei, unde Mântuitorul refuză să intre în logica diavolului și reorientează cele trei ispitiri spre o perspectivă spirituală.
„Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Și după ce a postit patruzeci
de zile și patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Și apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De ești Tu
Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai
cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Atunci diavolul L-a dus pe
aripa în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului. Și I-a zis: Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te
jos, că scris este: „Îngerilor Săi va porunci pentru Tine și Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești
de piatră piciorul Tău”. Iisus i-a răspuns: Iarăși este scris: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău”.
Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate împărăţiile lumii și slava lor. Și I-a
zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie. Atunci Iisus
i-a zis: Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și Lui singur să-I slujești”.
Atunci L-a lăsat diavolul și iată îngerii, venind la El, Îi slujeau.” (Mt 4,1-11)
Cele trei cerințe prin care cel rău l-a ispitit pe Mântuitorul erau logice și aveau menirea de a-l determina pe Hristos să își dezvăluie dumnezeirea. Înțelegând că e flămând, necuratul îi cere mai întâi Domnului
să prefacă niște pietre în pâini. Iisus Hristos îi răspunde că nu pâinea este hrana prioritară a omului, ci cuvântul creator al Domnului (cf. Deut 8,3). Domnul vede cât de perfid este ispititorul său și refuză să intre în
logica lui. Nu era cazul! Avea să facă mai târziu din 5 pâini hrană suficientă pentru a sătura mii de oameni.
Aceasta însă numai atunci când era nevoie!
Uimit de răspunsul, diavolul devine și mai viclean. Invocă un text psalmic (Ps 90,11) pentru a-l îndemna pe Mântuitorul să se arunce în văzul tuturor de pe acoperișul templului, chipurile, ca să vadă dacă
Dumnezeu Îi poartă de grijă prin îngerii Săi. La această ispită, Domnul îi răspunde tot printr-un text biblic
(Deut 6,16) și-i sugerează că este nepotrivit să ispitească pe Dumnezeu prin astfel de solicitări. Cu alte cuvinte,
nu este cazul să ne jucăm cu Dumnezeu doar de dragul de ne demonstra cât de mult ne ocrotește și ne iubește.
De fapt, diavolul intenționa să-l provoace pe Hristos să cedeze ispitei de a se manifesta ca un Dumnezeu.
Nereușind în viclenia sa, cel rău își dă arama pe față! Dacă până acum fusese șiret și fin în ispitire,
a treia oară a avut o abordare mai directă, momindu-l pe Mântuitorul cu bogățiile lumii și cerându-i să i se
închine! La auzul acestor cuvinte, El care S-a sărăcit de bună voie, ca din sărăcia Lui, toți să se îmbogățească
(2Cor 8,9) intervine decisiv și zice: „Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și
Lui singur să-I slujești” (Deut 6,13). Și acest cuvânt ar fi putut fi invocat de orice om, în acest fel Mântuitorul
nedezvăluindu-și dumnezeirea sa. La auzul acestor cuvinte, necuratul a încremenit și a dispărut numaidecât,
iar îngerii la care făcuse referire în cea de-a doua ispitire s-au apropiat de Iisus Hristos și-i slujeau.
Astfel, am putea reține și valorifica de aici următoarele idei:
• Întotdeauna să fim atenți la intențiile elevului care încearcă să declanșeze conflictul;
• să evităm a intra în logica celor cu intenții ascunse;
• să nu ne lăsăm atrași de binele propus de cei perfizi;
• să orientăm lucrurile spre o perspectivă spirituală;
• să-l invităm persuasiv pe inițiatorul conflictului să intre el în logica noastră;
• să evităm orice tentație de a-L ispiti noi înșine pe Dumnezeu;
• să fim tranșanți atunci când tânărul exagerează/întinde prea mult coarda.
Notă: Orice asociere a elevilor cu cel rău este străină de intențiile noastre! Aici am dorit să ilustrăm maniera
în care se poate evita un conflict prin neintrarea în logica persoanelor care vor să provoace un conflict.
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30’
Practică

Răspundeți la următoarele trei întrebări în așa fel încât să nu intrați în logica elevului. E
necesar ca, după ultima afirmație a elevului, să finalizați discuția într-o perspectivă ce nu
mai poate fi combătută cu ușurință. Se recomandă o atitudine tranșantă care să-l determine pe elev să încheie disputa.

1. Domnule profesor, e păcat să faci dragoste cu cineva pe care-l iubești?
Răspuns: (70 de cuvinte)
2. Binecuvântarea Domnului nu ajută la nimic pe miri! De ce să te duci la Biserică să te cununi?
Răspuns: (70 de cuvinte)
3. Eu cred că preoții vor să facă niște bani și de aceea ei zic să trecem mai întâi pe la Biserică pentru
momentele importante ale vieții.
Răspuns: (70 de cuvinte)

15’
Teorie

B. Pentru a scoate în evidență modul în care Iisus Hristos propunea o perspectivă nouă
de raportare la problemele ce i se pun, , vă supunem atenției episodul privitor la dajdia
datorată stăpânirii romane:

„Și pândindu-L, [cărturarii și arhiereii] I-au trimis iscoade, care se prefăceau că sunt drepţi, ca să-L
prindă în cuvânt și să-L dea stăpânirii și puterii dregătorului. Și L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, știm
că vorbești și înveţi drept și nu cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu: Se cuvine
ca noi să dăm dajdie Cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, a zis către ei: De ce Mă ispitiţi? Arătați-mi un dinar. Al cui chip și scriere are pe el? Iar ei au zis: Ale Cezarului. Și El a zis către ei:
Așadar, daţi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Și nu
L-au putut prinde în cuvânt înaintea poporului și, mirându-se de cuvântul Lui, au tăcut.” (Lc 20,20-26)
Sub masca evlaviei, mai marii poporului iudeu au trimis înaintea Domnului pe câțiva dintre ei ca
să-l „prindă în cuvânt” și să-l compromită, fie înaintea stăpânirii romane, fie înaintea poporului. Cerându-i
Domnului opinia privitoare la dajdia pe care romanii le-au impus-o iudeilor, aceștia l-au pus în mare dificultate pe Iisus Hristos. Dacă ar fi spus că nu este cazul să dea dajdie, ei – care-i urau de moarte pe romani – s-ar
fi dus să-i spună lui Pilat că unul dintre ei nu-l prețuiește pe Cezarul de la Roma, iubitul lor conducător!
Lucru pe care, de altfel, l-au și făcut în vremea pătimirilor Domnului… Dacă ar fi spus că este cazul să se
supună stăpânirii romane și să dea vameșilor banii datorați, respectivii evlavioși ar fi răsculat poporul împotriva
acestui Învățător ce nu-și iubește neamul. Sesizând vicleșugul lor, Mântuitorul le atrage atenția că vorbele lor
măgulitoare prin care l-au elogiat la început sunt nepotrivite cu întrebarea adresată. Așa că le cere celor care
se considerau deja victorioși să îi arate un dinar. Când a primit moneda în mână, Domnul i-a întrebat pe
cărturarii, ce mimau cu măiestrie dreptatea, ale cui sunt chipul și inscripția de pe ban. Aceștia, neștiind ce îi
aștepta, au răspuns de îndată că sunt „ale Cezarului”. Atunci Domnul le-a zis: „Așadar, daţi cele ce sunt ale
Cezarului, Cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.” Și s-au mirat toți de acest răspuns și
au tăcut.
Idei valorificabile din acest episod:
• când auzim vorbe măgulitoare înainte de a ni se adresa o întrebare, să fim cu luare aminte, deoarece
complimentele în astfel de situații anunță de multe ori o atitudine perfidă;
• cei care ne adresează astfel de întrebări vor să ne compromită;
• aceștia pot fi învinși cu propriile lor arme;
• propunerea unei perspective superioare de abordare a problematicii reprezintă calea cea mai adecvată pentru soluționarea potențialului conflict
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De multe ori, profesorii sunt „puși la colț” de elevii lor prin astfel de întrebări, deși în spatele lor nu se
află rele intenții, ci doar frământare sau curiozitate. În condițiile în care nu vom reuși să le oferim un răspuns
ce reorientează problematica spre o nouă perspectivă de raportare vom ieși destul de „șifonați”. Ca atare, este
important să fim spontani și să ne folosim, asemenea lui Hristod, de armele celor care ne atacă. Un răspuns
bun și convingător ne va pune într-o lumină favorabilă.

45’
Practică

Voind să-l prindă în cuvânt, saducheii Îi prezintă Mântuitorului o situație fictivă privitoare
viața viitoare: dacă o femeie a fost soția mai multor frați pe pământ (fapt ce își găsește
justificare în legea leviratului), dincolo a cui va fi, căci toţi au avut-o de soţie? Analizați
răspunsul Domnului și subliniați ce anume poate învăța de aici profesorul de Religie, pentru a oferi răspuns bun unor situații similare.

„Și apropiindu-se unii dintre saducheii care zic că nu este înviere, L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă moare fratele cuiva, având femeie, și el n-a avut copii, să ia fratele
lui pe femeie și să ridice urmaș fratelui său. Erau deci șapte fraţi. Și cel dintâi, luându-și femeie, a murit
fără de copii. Și a luat-o al doilea, și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea; și tot așa toţi șapte n-au
lăsat copii și au murit. La urmă a murit și femeia. Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi soţie,
căci toţi șapte au avut-o de soţie? Și le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită; Iar cei
ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morţi, nici nu se însoară, nici nu se
mărită. Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai
învierii. Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la rug, când numește Domn pe Dumnezeul lui Avraam,
și Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor,
căci toţi trăiesc în El. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: Învăţătorule, bine ai zi. ” (Lc 20,27-39)

2. Modele evanghelice de soluţionare a conﬂictului
ideatic-religios prin valoriﬁcarea și reinterpretarea
convingerilor părţilor conﬂictuale
În secțiunea teoretică anterioară am sesizat că, atunci când a fost provocat să se pronunțe
în privința dajdiei datorată Cezarului, Domnul a ieșit din logica duplicitară a mai marilor
evreilor și le-a oferit un răspuns ce nu putea fi atacat sub nicio formă: datoriile față de
35’
stăpânirea omenească nu pot fi confundate cu cele datorate lui Dumnezeu. Cu alte cuTeorie
vinte, Mântuitorul a soluționat conflictul nu doar prin propunerea unei noi raportări la
chestiunea respectivă, ci și prin valorificarea și reinterpretarea convingerilor celor implicați în conflict. Acest
mod de soluționare a conflictului ideatic religios a fost aplicat de Iisus Hristos în mai multe situații. Vom
insista acum asupra episodului în care fariseii i-au atras atenția Domnului asupra faptului că ucenicii Lui nu
respectă datinile părinților:
„Atunci au venit din Ierusalim, la Iisus, fariseii și cărturarii, zicând: Pentru ce ucenicii Tăi calcă datina
bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă pâine. Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce și voi călcaţi
porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama
ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mamă, cu moarte să se sfârșească. Voi însă spuneţi: Cel care va zice
tatălui său sau mamei sale: Cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu. Acela nu va cinsti pe tatăl
său sau pe mama sa; și aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Făţarnicilor, bine a
proorocit despre voi Isaia, când a zis: „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe
de Mine. Și zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor”.” (Mt 15,1-9)
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Când Mântuitorul se afla prin ținuturile gadarenilor, de la Ierusalim a sosit o delegație de farisei și
cărturari „puși pe scandal”. Nici nu au ajuns bine în preajma Mântuitorului și au început să-i atragă atenția
că ucenicii Lui nu respectă datina bătrânilor care prevedea că cel care vrea să mănânce trebuie să se spele pe
mâini. Săracii de ei, au bătut un drum destul de lung pentru a-i reproșa Domnului că discipolii lui nu respectă
regulile de curăție transmise de la strămoșii lor. La urma urmei, spălarea pe mâini ajunsese să fie doar o
manifestare bigotă, semnificațiile ei profunde fiind de mult uitate! Auzindu-i, Domnul, cuprins de mâhnire
pentru ipocrizia lor, le-a pus înainte o situație care i-a pus la punct. Pentru a le vădi fățărnicia, Învățătorul
i-a întrebat din ce motive nu se scandalizează când cineva încalcă porunca Domnului respectând o datină?
Cum își permit ei să promoveze o datină în detrimentul unei porunci dumnezeiești? Foarte simplu! Ei sunt
beneficiarii acestei datini, fiindcă banii pe care cineva îi oferea, chipurile, Domnului, ajungeau în buzunarul
lor. Cu alte cuvinte, Domnul le-a arătat că sistemul lor de valori este viciat. Ajung să se scandalizeze de nerespectarea unei datini minore și să treacă cu vederea tacit încălcarea flagrantă a celei de-a cincea porunci din
Decalog! Cam nepotrivit, nu? Firesc! Din acest motiv, la sfârșit, le și aduce aminte sentința drastică pe care
Isaia profetul a rostit-o cu privire la ei și la cei cu un comportament similar lor.
Ce poate profesorul de Religie să învețe de aici:
• să valorifice principiile tinerilor ce au inițiative conflictuale în vederea destabilizării raționamentului lor;
• să-i determine să aplice principiile și regulile proprii în toate situațiile, nu doar în cele care le convin lor;
• să demaște, unde e cazul, ipocrizia lor înaintea colegilor;
• să facă apel la o autoritate pe care ei o recunosc pentru a-i mustra.
„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și
se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de
capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta
Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moșteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
Căci flămând am fost și Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și Mi-aţi dat să beau; străin am fost și M-aţi
primit; Gol am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și aţi venit la
Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când
Te-am văzut bolnav sau în temniţă și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-acești fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut…” (Mt 25,31-40)
Uimirea celor drepți va fi mare și, poate, de neînțeles. Ei s-ar aștepta ca Judecătorul să aibă alte criterii, alte legi după care să-i judece, nu după lucruri atât de simple. Dacă atitudinea lor este oarecum de înțeles,
cea a păcătoșilor e de-a dreptul surprinzătoare. După ce vor auzi cuvintele adresate de Domnul drepților, vor
face … Nu era simplu să înțeleagă că Judecătorul folosește aceleași principii și pentru unii, și pentru ceilalți?
Să ne imaginăm puțin cum s-au simțit fariseii și cărturarii la auzul acestor cuvinte. Ei, care credeau că știința
pe care o dețin: împlinirea poruncilor (chiar și formal), rugăciunile făcute după toate regulile scripturistice
și tradiționale le vor aduce un loc privilegiat în Împărăția Cerurilor, constată cu Judecătorul nici măcar nu
amintește de ele… Credem că această perspectivă i-a pus serios pe gânduri. Cum adică, cei care fac faptele
milosteniei trupești să fie puși de-a dreapta, înaintea lor? Era de neconceput! Nici măcar nu au înțeles că
lucrurile pe care le considerau vitale pentru mântuire erau menite să-i învețe să privească spre semenii lor
care suferă și sunt în nevoi. Aceasta a dorit Domnul să le arate! Valorificând convingerile lor, Iisus Hristos
le-a deschis ochii spre ceea ce era necesar și important să vadă!

30’
Practică

6

1. Ce poate profesorul de Religie să învețe din relatarea modului de desfășurare a judecății finale, în vederea soluționării conflictelor? Redactați răspunsul în conformitate cu modele anterioare pe care le puteți afla după relatarea fiecărui eveniment biblic din secțiunea teoretică.

45’
Practică

2. Fiecare din episoadele biblice de mai jos conține un model de soluționare a conflictului
prin reinterpretare. Găsiți câte o situație conflictuală reală sau imaginată pe care o puteți
rezolva plecând de la episoadele precizate. Explicați succint modul de acțiune.
Episodul

Situația conflictuală
Situația conflictuală reală/imaginată
reală/imaginată

În cazul vindecărilor săvârșite în zi de Șabat
(omul mâna uscată – Mc 3; femeia gârbovă
– Lc 13; bolnavul de hidropică – Lc 14) Iisus
Hristos răspunde provocărilor fariseilor și
cărturarilor care sunt exprimate verbal, vociferate sau gândite prin invocarea unei noi
perspective: omul primează, nu sărbătoarea
în sine. Ca atare, le recomandă să privească
timpul de odihnă ca pe un timp al vindecării,
restaurării și sfințirii.
Dorind să elimine sursele principalelor conflicte dintre oameni (uciderea, adulterul, talionul), Învățătorul le propune israeliților, în
contextul Predicii de pe munte, să acorde o
atenție mult mai mare trăirilor sufletești care
determină apariția conflictelor (mânia, gândul păcătos, noncombativitatea) – Mt 5.
Pentru a soluționa o parte din conflictele
ce pot apărea între oameni și Dumnezeu
atunci când împlinesc anumite prevederi
ale Legii, Mântuitorul le recomandă să se
raporteze – în acte precum milostenia, rugăciunea și postul – mai degrabă la Dumnezeu, decât la semeni (Mt 6). Săvârșirea
discretă a acestora atrage binecuvântarea
Domnului.

Punctul pe i
Pentru a soluționa cât mai eficient conflictele de natură ideatic-religioasă, profesorul de Religie
are acum posibilitatea de a se inspira din modul în care Hristos rezolvă conflictele pe care le-a
avut îndeosebi cu fariseii și cărturarii poporului ales. Maniera în care Mântuitorul oferă
conflictelor o perspectivă nouă prin reinterpretare este emblematică. Nu avem pretenția
ca profesorul de Religie să rezolve și să desființeze toate conflictele pe care vrând-nevrând le
întâmpină la orele sale. Noi nădăjduim, totuși, că urmând modelului propus de Iisus Hristos,
va avea considerabil mai multe succese.
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Ora de Religie ca mediu de formare
în libertate față de prejudecăți
(30’ teorie, 90’ practică)

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

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• 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: poate
10’
bunăstare, poate evoluţie intelectuală, poate un minim confort, poate tot ceea ce ne poate
Teorie
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 ştiri online, răspuns dat din perspectiva prejudecăţii.

2. Reflecții asupra expresiei „Crede şi nu cerceta!”
Am obosit deja de câte ori am auzit acest aşa zis „îndemn scripturistic” din gurile celor
care vor să îşi justifice aversiunea sau lipsa de „simpatie” pentru tot ceea ce intră în sfera
de cunoaştere 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 şi nu te bizui pe priceperea ta”
(Proverbe 3, 5), verset tradus în varianta Bibliei diortosită de IPS Bartolomeu Anania astfel: „Nădăjduieşte 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 şi nu cerceta” ne-am împotrivi însăşi raţiunii sădite de Dumnezeu
în om. Ne-am împotrivi şi căutării lui Dumnezeu, şi căutării împărăţiei Sale. Negru pe alb zice Scriptura:
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi 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 aceştia îl preferă. Pe lângă ceea ce se predă la clasă în timpul orelor de curs, este necesară o
aprofundare a cunoştinţelor, 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 şi că li se promovează acceptarea unei atitudini discriminatorii faţă de cei de alte confesiuni sau religii. Nimic mai fals! Se
insistă pe cunoaşterea 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 îşi dezvolte capacitatea de a cerceta. Din nou un neadevăr! Pentru că religia nu oferă
reţete standard pentru mântuire. Viaţa veşnică este cunoaştere, iar cunoaşterea 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”. Acelaşi vrednic de pomenire mitropolit
Bartolomeu Anania spunea că elevii noştri trebuie îndrumaţi să îşi consolideze credinţa prin cunoaştere,
prin studiu, în aşteptarea cunoaşterii revelate. Dacă elevii nu ar căuta să înţeleagă ceea ce cred, rostul preoţilor şi 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 şi 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, şcoala
şi – uneori – abordarea exclusivist-habotnică a unor persoane cu rol formativ în viața noastră. De aceea, se
recomandă respectarea competenţelor generale propuse de programa şcolară de Religie (competenţe care
sunt identice la toate confesiunile recunoscute de lege) îndeosebi în ceea ce priveşte promovarea valorilor
axiologice general valabile. Vom crea punţi de legătură între valorile comune şi nu ne vom sfii să afirmăm că
şi 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 şi a înviat Hristos ca noi să punem
stavilă iubirii şi 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 şi utilizate cu maxim de eficienţă în anumite contexte, la fel şi stategiile didactice orientate spre elevi şi
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”.
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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.
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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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Factori tematici relevanţi
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Factori tematici cu potențial generator de conflicte la ora de Religie
2. Gestionarea conflictelor generate de factorii tematici la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți identifica ușor factorii tematici potențiali generatori de conflict la
ora de Religie
• Veți avea posibilitatea să aplicați metode de aplanare/rezolvare a conflictului
• Veți dobândi abilitatea de a manageria stările conflictuale de la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

conflict, reorientare, introspecție, soluții, modele, episoade evanghelice

Secvența își propune să contribuie la identificarea acelor factori sau aspecte de natură
tematică ce pot contribui la declanșarea sau dezvoltarea unui conflict în cadrul orei de
Religie. Desigur că după identificarea lor, va fi nevoie să găsim modalitățile cele mai po5’
trivite de gestionare a respectivilor factori, astfel încât să fim în măsură ca, printr-o aborPrimii pași
dare corespunzătoare, să rezolvăm situațiile conflictuale. În rezolvarea situațiilor de acest
fel vom ține seama, de asemenea, de faptul că uneori se va impune stingerea conflictului în faza incipientă,
dar alteori va fi necesar să-l lăsăm să se dezvolte până la un punct în care vom putea valorifica și redirecționa
energiile implicate spre un stadiu în care ele vor contribui, pozitiv, la derularea demersului educațional.

1. Factori tematici cu potențial
generator de conflicte la ora de Religie
Programele analitice de la disciplina Religie, la diferitele confesiuni, conțin teme care,
mai ales atunci când se întâlnesc, pot genera conflicte. Între astfel de factori tematici putem enumera: tradiția religioasă și nereligioasă; identitatea religioasă; conflictul dintre
15’
postmodernism și tradiții: identitate și alteritate, relativism și subiectivism; pluralismul
Teorie
religios/de ce nu există o singură religie?; sfânt, sfințenie și sfințire; sfințenia spațiului și
a timpului; cistirea sfintelor moaște/idolatria; preoția, acte cultice sfințitoare, obiecte de cult; cuvântul lui
Dumnezeu în cult – mijloc sfințitor (comun tuturor confesiunilor); creația – referatul creației; relația bine-rău,
suferință-iubirea lui Dumnezeu.
În cele ce urmează, ne vom opri opri, cu titlu exemplificativ, la cele două tipuri de tradiție: religioasă
și nereligioasă, ca factori cu mare potențial conflictual la ora de Religie, aruncând câte o scurtă privire asupra
fiecăreia.
A. Tradiția nereligioasă
tradiţille
culturale

tradiţiile
naţionale

tradiție
nereligioasă

tradiţiile
filosofice

tradiţiile
folclorice
Nu este neapărată nevoie ca, la nivelul elevilor
Tradițiile nereligioase pot trezi conflicte, în funcție
de liceu, aceste tradiții nereligioase să se întâlnească una
de atașamentul față de ele și de diferențele față de
cu cealaltă pentru a deveni conflictuale, fiindcă există
celelalte tradiții cu care se întâlnesc.
un potențial conflictual al tradițiilor atunci când au de-a
face doar cu rațiunea autonomă a omului de astăzi. Orice tradiție poate trezi atitudine negativă din partea
cuiva care se consideră doar rațional, emancipat de fascinația trecutului și integrat în lumea de astăzi. Orice
manifestare tradițională poate aduce încântare pentru unii, dispreț pentru alții, laudă sau blam, aplauze sau
huiduieli. Pentru conviețuire, este important ca fiecare dintre aceste tradiții să-și aibă drepturile ei, iar cei care
nu le acceptă, să fie totuși de acord cu instituirea unui spațiu de manifestare neconflictual.
2

B. Tradiția religioasă
tradiţia religioasă
•
•
•
•

simbolistică
comportamente umane
manifestare socială
umanizare

Tradițiile religioase sunt multiple, sunt un dat istoric. Întâlnirea diferitelor tradiții religioase poate provoca, după cum istoria a dovedit-o în atâtea rânduri, chiar războaie sângeroase. Pentru a înțelege o tradiție
religioasă este nevoie să-i cunoaștem principalele învățături. Aceste tradiții religioase intră în contact unele cu
altele, și este important ca eventualele conflicte să poată fi evitate. Când acestea se manifestă la nivelul elevilor
de liceu, aceste tradiții au nevoie să fie respectate, astfel că profesorul de Religie asumă, între prioritățile sale,
cunoașterea, acceptarea lor și evitarea/rezolvarea conflictelor posibile.
Identificați în programele școlare de la ciclul liceal 10 teme pe care le considerați ca având cel
mai mare potențial conflictual și așezați-le în tabelul de mai jos.

45’
Practică

Teme cu potențial conflictual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Pentru a asigura un climat irenic, este important să putem recunoaște și să respectăm specificitatea
fiecărei tradiții religioase. Puneți numărul următoarelor propoziții în coloana potrivită din tabelul de mai jos
(fiecare coloană reprezintă una din dimensiunile tradițiilor religioase1), după modelul dat:
1. Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane.
2. Când intră în camera de rugăciune, musulmanul se descalță.
3. Creștinii se adună duminica la Biserică.
4. Hindușii cred în existența mai multor zei.
5. Creștinii practicanți participă la slujbele Bisericii.
6. Tradițiile taoiste s-au transmis de la generație la generație.
7. Creștinismul are o vechime de peste 2000 de ani.
8. Sunt creștin ortodox, nu pot fi și budist în același timp.
9. Întemeietorul islamului este Mahomed.
10. Rugăciunea inimii s-a transmis de la duhovnic la ucenic.
11. Noi suntem în comuniune cu Dumnezeu.
12. Dumnezeu este dragoste.
1

Prezentate în Fișa suplimentară 1 din Anexe.
3

Dimensiunea
culturală
1

Dimensiunea
practică
2
3

Dimensiunea
istorică

Dimensiunea
comunitară
3

Transmisibilitatea

Dimensiunea
identitară
8

3. Descrieți succint un conflict posibil sau real dintre doi elevi de liceu, cauzat de diferențele dintre religiile
sau confesiunile lor. Propuneți un model de intervenție a profesorului care să medieze și să rezolve conflictul,
în spiritul respectului față de tradiția fiecăruia dintre cei doi.

2. Gestionarea conflictelor
generate de factorii tematici la ora de Religie
Acceptând faptul că devenirea umană este firesc legată de modul în care ne adresăm întrebări, primim răspunsuri şi, mai ales, le trecem prin filtrul personal, vom accepta şi diferenţele generate de temele alese, momentul sau intensitatea cu care le abordăm. Căutarea unor
15’
răspunsuri este un proces cu durată nedeterminată de vreun răspuns anume. Între religie
Teorie
şi ştiinţă nu ar trebui să existe un conflict, ambele descriind o realitate. Temele cu potenţial
conflictual de multe ori se află la intersecţia dintre cele două domenii. Ştiinţa se bazează pe observarea naturii
iar religia se bazează în mare măsură pe credinţă.
Abordarea tematicii prevăzute de programa analitică în cadrul disciplinei Religie trebuie să aibă un caracter informativ, bine documentat în relaţie cu învăţătura de credinţă însă, totodată, și unul formativ. În acest
context, caracterul orei de Religie ar trebui să fie unul flexibil şi tolerant cu alte puncte de vedere, fie ale altor
culte, fie ale celor care aleg să primească răspunsuri la întrebările lor doar pe cale sţiinţifică.
Religia constituie un factor de reconciliere şi toleranţă, identificat la nivel global, însă ea trebuie să aibă
aceleaşi valenţe şi la nivel individual, în efortul de construire a punţilor de legătură realizabile la nivel ideatic-religios. Apectul irenic va fi astfel asigurat şi obiectivele acestei ore vor fi atinse în mod sigur, atât în spaţiul
şcolar, cât şi familial şi comunitar.
Atunci când intervine un conflict la nivel tematic, dacă se depune efortul necesar, se poate ajunge la un
acord. Evident că pentru a fi păstrată această stare de pace, trebuie să se depună un efort susţinut şi de durată.

45’
Practică

Organizaţi în grupe de câte 5 membri, definiți termenul de pace prin analogie cu încercările
de definire ale noţiunii de conflict prezentate în secvenţele parcurse până acum în acest program. Discutați modurile de definire a acestui termen și utilitatea lor la ora de Religie.

Punctul pe i
Chiar dacă unele tematici din programele analitice au un ridicat potențial conflictual, ele nu pot fi
și nici nu trebuiesc evitate ci, dimpotrivă, trebuie exploatate în folosul orei de Religie, folosindu-le
ca prilej pentru cunoașterea și cultivarea, pe cât posibil, a înțelegerii și respectului față de tradițiile
celuilalt, acolo unde este cazul și, mai ales, pentru acceptarea celor ce împărtășesc alte puncte
de vedere decât noi. O asemenea orientare a modului de abordare a tematicilor problematice va
cultiva, în timp, în elevii noștri, respectul reciproc necesar asigurării unui climat irenic nu doar în
mediul școlar ci în societatea în care mai târziu se vor integra.
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P3 T1
U3 S3

Managementul etapei de escaladare
a conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Semne ale instalării etapei de escaladare a conflictului ideatic-religios
2. Modalităţi de gestionare a momentului escaladării conflictului
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea identifica semnele ce anunţă instalarea etapei de escaladare a conflictului ideatic-religios
• Veţi folosi în activitatea de la clasă instrumentele de gestionare a escaladării
conflictului ideatic-religios

III. Cuvinte-cheie

conflict ideatic-religios, factori favorizanți, escaladarea conflictului

Profesorul este elementul coagulant dar şi fermentul pentru o bună desfăşurare a orei de
Religie. Situaţia conflictuală, odată ajunsă în etapa escaladării, solicită măiestria profeso5’
rului prin ridicarea unui semn de întrebare asupra poziţiei pe care acesta o va avea faţă
Primii pași
de conflictul ideatic-religios: de manager sau de mediator? Răspunsul la această întrebare
îi va determina ulterior modul în care se va raporta la situaţia creată şi va ajuta la alegerea celor mai adecvate
instrumente de manageriere a etapei de escaladare a conflictului. Prin natura ei, ora de Religie se confruntă
cu o serie suplimentară de provocări ce au legătură directă cu modul în care elevii şi profesorii, prin unicitatea lor, se raportează la noţiuni care privesc devenirea lor spirituală.
Secvenţa propune observarea activă şi atentă a etapei de escaladare a conflictului prin abordarea unuia dintre rolurile utile în astfel de situaţii dar şi prin alternarea cu succes a poziţiei de mediator sau moderator
şi a metodelor pe care le presupune această alegere.

1. Semne ale instalării etapei de escaladare
a conflictului ideatic-religios

Moderatorul

Mediatorul

Aplanarea sau dirijarea stării conflictuale spre o zonă de confort emoţional pot fi obţinute printr-o bună gestionare a momentului escaladării situaţiei conflictuale. Escaladarea
conflictului este o etapă ce trădează creşterea severităţii conflictului intrapersonal sau in10’
terpersonal. Această etapă este de dorit să fie modelată în direcţia pozitivă şi eforturile treTeorie
buie să concure spre a evita tulburările provocate de abordarea negativă a disensiunilor.
Escaladarea presupune exploatarea tuturor resurselor umane implicate şi folosirea deschiderii acestora în
vederea stabilirii perspectivei pozitive. Timpul pe care îl avem la dispoziţie, când reacţia oponentului se manifestă în mod negativ, se cere folosit pentru reorientarea tensiunii conflictuale. Să presupunem că descriem
un caz ipotetic în care primele două etape ale conflictului – starea iniţială şi momentul declanşator – nu au
reuşit să estompeze teniunea conflictuală, astfel încât etapa escaladării conflictului aduce clasa în situaţia de a
urma una dintre direcţiile ideatice propuse. Profesorul, însă, se află în situaţia de a alege statutul de mediator
sau de moderator.
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• Solicită argumente pertinente fiecărei părți implicate;
• Reformulează, în sensul clarificării, aceste argumente pentru
a asigura buna comunicare dintre părțile implicate;
• Judecă obiectiv argumentele prezentate, invitând elevii neimplicați în conflict să intervină în același fel, explicând care argumente sunt mai convingătoare și de ce.

• Este o parte implicată în conflict;
• Se detașează interior de această implicare pentru a manageria
eficient situația, fără a se lăsa purtat în manieră personală de
conflict;
• Dacă identifică un elev sau un grup de elevi care îi împărtășesc
opinia, le deleagă responsabilitatea de a deveni parte implicată în conflict, el reluându-și rolul de mediator.

Escaladare pozitivă

- argumentele prezentate sunt bine formulate, logice, pertinente,
construind un dialog ce suscită interesul întregului colectiv;
- nu lezează părțile implicate în conflict, folosesc un limbaj
pozitiv și orientat spre clarificarea subiectului de discuție;
- nu se urmăreşte afirmarea dreptății proprii;

Escaladare negativă

- argumentele sunt „aruncate” la întâmplare;
- nu există un interes real pentru clarificarea subiectului, - conflictul este dezvoltat doar dintr-un amuzament prost înțeles;
- elevii implicați se lasă conduși de sentimente, implicare emoțională exagerată, patos sau abordare negativă care rănește partenerul
de dialog;
- clasa se coalizează împotriva profesorului;
- profesorul se implică la nivel foarte personal în conflict.

Pentru a prezenta elevilor de liceu un exemplu de bună practică în modul în care se poate depăşi etapa
de escaladare a conflictului printr-o abordare pozitivă vă puteți servi de diferite exerciții. Care sunt modalităţile de a orienta pozitiv etapa de escaladare a conflictului în situațiile următoare? Invitați-i să propună soluții
pozitive, deoarece printr-o astfel de abordare echilibrată și pozitivă a subiectelor cu potențial conflictual se
pot preveni numeroase tensiuni – elevii fiind deja obișnuiți să privească o problemă în mai multe moduri.
Descriere moment
O parte dintre elevi consideră că deosebirile dintre marile religii ale lumii sunt atât de mari încât nu există
cale de dialog

Soluţii pozitive propuse
- exprimarea opiniilor se face cu respectarea priorităţii în susţinerea
punctelor de vedere
-se invocă argumentul iubirii universale
-cei care au puncte de vedere diferite nu coalizează împotriva profesorului sau a colegilor ce susţin contrariul
- se urmăreşte extragerea elementelor cu adevărat comune şi nu
sublinierea punctelor divergente
-există un interes real pentru stabilirea unei atmosfere de toleranţă
reciprocă

Primatul papal....
Cinstirea icoanelor...
Teoria reîncarnării...
Având în vedere elementele de mai sus:
a. Descrieți un moment de escaladare pozitivă a conflictului ideatic-religios și explicați
45’
modul în care manageriați situația.
Practică b. Descrieți un moment de escaladare negativă a conflictului ideatic-religios și explicați
modul în care manageriați situația.
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2. Modalităţi de gestionare a momentului escaladării conflictului
15’
Teorie

Momentul escaladării conflictului poate fi uşor sesizat datorită acumulării de tensiune
ce-l caracterizează. Dacă tensiunea conflictuală se atenuează, persoana nemulţumită primind răspunsul aşteptat, antrenând alte persoane în discuţii constructive, putem considera că momentul escaladării conflictului este dirijat pozitiv.

Dacă nemulţumirea nu atinge niciun punct care să satisfacă în vreun fel oponentul, atunci
nu numai că valul de tensiuni va atinge apogeul dar va implica şi alte persoane, care se vor simţi datoare să
intervină. Vom vorbi, astfel, de o escaladare negativă a conflictului. Motivul pentru care se vor avânta în
conflictul deja dezlănţuit este, pe de o parte, absenţa unor exemple de bună practică în care medierea a avut
loc cu succes. Acest fapt poate genera neîncrederea grupului în capacitatea cadrului didactic de soluţionare
a unor astfel de situații. Pe de altă parte, explicația poate fi aceea că grupul nu este suficient de sudat şi că nu
există interesul pentru menţinerea sau dezvoltarea unei relaţii bazate pe preocupări comune pentru tematica
religioasă.
O altă posibilă metodă de gestionare poate fi considerarea problemelor supuse dezbaterii ca fiind de
categorii diferite de abordare, ţinând cont de importanţa acestora pentru formarea tinerilor. O temă care prezintă o problemă deja suficient de controversată poate să fie aşezată în categoria temelor ce pot fi dezbătute
ulterior, pentru care se poate invita un specialist (spre exemplu, explicarea semnificaţiilor cărţii Apocalipsei
poate fi dezbătută într-o mică conferinţă organizată pentru întreg ciclul liceal, având ca invitat un cadru
didactic universitar, specialist în studii biblice). De asemenea, dezvoltarea abilităţilor de gestionare a unui
conflict aflat în acestă etapă a escladării, prin studiu individual sau prin participarea la diverse cursuri de
formare, îşi dovedeşte utilitatea.
Modalitatea distinctă, ce devine un instrument specific orei de Religie, o constituie apelul la respectul
şi iubirea pentru aproapele, porivit preceptelor morale promovate de orice orientare religioasă. Astfel, respectul reciproc, în cazul nostru, profesor – elev, elev – profesor sau elev – elev va permite orientarea pozitivă
a etapei de escaladare a conflictului.

manifestare
moderată

interes pentru
armonie

experienţă
escaladare
pozitivă

respect
reciproc
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argumente
pertinente

orgolii

antrenarea
unor „voci”
fără argumente

tensiuni
necontrolate

escaladare
negativă

experienţa
redusă

lipsa
de interes real

Felul în care îi ajutăm pe elevi să înţeleagă raportarea lor la acel „ceva” care nu le este întotdeauna pe
plac, îi va pregăti pentru alte tipuri de conflicte, cu care vor fi nevoiţi să se confrunte în afara mediului şcolar
sau, cel puţin, în afara orei de Religie. Preocuparea noastră se orientează, astfel, nu numai spre buna desfăşurare a orei de Religie, ci mai ales spre formarea unei anumite conduite, în interiorul sau în exteriorul unei
situaţii conflictuale, spre acumularea unor experienţe ce presupun implicare atît din partea profesorului, cât
şi a elevilor.
Vă invităm să propuneți un alt tip de exercițiu la clasă. Cereţi elevilor să prezinte exemple de replici
pe care le consideră capabile să orienteze momentul declanşator pozitiv sau negativ, având o temă sugerată,
ca în modelul dat:
Topica atinsă în momentul
escaladării conflictului
Problema reîncarnării

Escaladare pozitivă

Escaladare negativă

• intervenţiile tale au fost
întotdeauna însoţite de logică şi
ştiu că ceea ce vrei să subliniezi are
sens.Te rog să dezvolţi...

• Ceea ce spui e lipsit de noimă şi
mi -e teamă că şi de data aceasta
o să-mi pierd timpul ascultândute...Mai lasă şi pe alţii să-și spună
părerea!

Această practică de discutare a unor potențiale conflicte înainte ca ele să apară se poate dovedi un
instrument extrem de eficient în prevenirea conflictelor. Același tip de problematizare deschisă și pozitivă
este, însă, principalul element de gestionare a momentului de escaladare a conflictului – analiza replicilor
negative care au fost poate deja rostite poate „răcori” spiritele prin conștientizarea inadecvării lor în mediul
micro-comunității clasei.
5

10’
Practică

1. Luând în considerare influenţa pe care limbajul verbal sau non-verbal o pot avea asupra
momentului de escaladare a conflictului, completaţi rubricile tabelului dat, ilustrând efectul produs asupra conflictului.

Exemplu de limbaj/
comportament
Manifestare a superiorităţii prin
modul de a prezenta argumentele

Starea indusă

Efectul asupra elevului/clasei în
etapa de escaladare a conflictului

nesiguranţă

Manifestare oponentă sau lipsa
totală a implicării în dezbaterile
propuse

Punctul pe i
Intervenţiile pertinente pe tot parcursul situaţiei conflictuale, indiferent de momentul în care
aceasta se află, necesită mult tact din partea cadrului didactic. Totodată, este foarte important
ca acest parcurs de direcţionare a tensiunii conflictuale spre o zonă de confort emoţional să se
consume, indiferent de momentul/etapa în care se află conflictul, fără a lăsa vreo urmă de capitulare. Acest mod de abordare nu numai că va crea mai bune condiţii pentru instalarea climatului pozitiv, dar va da încrederea necesară atât cadrului didactic cât şi elevilor, pentru a acționa
corect în situaţii similare.

6

P3 T1
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Factori tematici relevanţi
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Factori tematici cu potențial generator de conflicte la ora de Religie
2. Gestionarea conflictelor generate de factorii tematici la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți identifica ușor factorii tematici potențiali generatori de conflict la
ora de Religie
• Veți avea posibilitatea să aplicați metode de aplanare/rezolvare a conflictului
• Veți dobândi abilitatea de a manageria stările conflictuale de la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

conflict, reorientare, introspecție, soluții, modele, episoade evanghelice

Mântuitorul Iisus Hristos nu și-a instigat niciodată discipolii la luptă, la certuri sau la
conflicte. Dimpotrivă, le-a cerut mereu să fie pașnici și să evite, pe cât posibil, conflictele
5’
cu semenii lor. De aceea, i-a sfătuit ca, atunci când cineva îi va lovi peste obraz, să evite
Primii pași încăierarea și să întoarcă și celălalt obraz; când cineva le va lua haina, ei să fie amabili și
să ofere și cămașa; când cineva îi va sili să meargă o milă, ei să-l mai însoțească pe respectivul încă o milă
(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). Aceste îndemnuri clare de evitare a conflictelor aveau menirea de a-i
scuti pe „mielușeii” 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. De multe ori, soluționarea unui conflict în care spiritele sunt
foarte aprinse nu este posibilă. Oricât de abil ar fi profesorul ca mediator, el nu prea are șanse în asemenea
condiții. De aceea, este indicat ca momentul de soluționare a disputei să fie amânat până când 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.
În cadrul secvenței de față, propunem profesorului de Religie principalele strategii de evitare a conflictului ideatic-religios la ora de Religie, și, implicit, modalitățile de aplicare a acestora într-o manieră specifică disciplinei.

1. Toleranța și abordarea ludică –
modalități de evitare a conflictelor
Toleranța cultivată și echilibrată a profesorilor de Religie atrage după sine evitarea cu mai
mare ușurință a conflictelor. Îngăduirea celuilalt și acceptarea modului său de manifestare
sunt căile prin care profesorul poate stopa dintru început declanșarea unor dispute care
15’
pot să-i afecteze deopotrivă imaginea și activitatea didactică. Prin această îngăduință,
Teorie
profesorul își arată pur și simplu dragostea față de ceilalți, sentiment care va constitui
pentru toți un semn că el este într-adevăr 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 un conflict:
Se spunea despre avva Macarie egipteanul că a urcat odată de la Sketis la muntele Nitriei; şi când s-a
apropiat de loc, îi spuse ucenicului său: ia-o puţin înainte. Şi 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, şi l-a lăsat aproape mort. Ceva mai departe, i-a
ieşit 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 mi-ai grăit așa?
– Te-am văzut trudindu-te şi mi-a fost milă de tine că în zadar te osteneşti.
– Pe mine m-au răscolit cuvintele tale bune şi mi-am dat seama că eşti de partea lui Dumnezeu.
Alt călugăr rău m-a întâlnit şi 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. Şi s-au dus până unde era călugărul şi 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 şi pe cei buni, dar vorba bună şi pe cei răi îi face buni.
Avva Macarie a evitat conflictul cu preotul 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-și ofere posibilitatea de a ști când să eviți un conflict. Pur și simplu, cu îngăduință și
înțelegere față de cel de lângă tine, care crede și se manifestă diferit în relația sa cu Dumnezeu, conflictele vor
fi evitate ușor. Într-un mod asemănător, profesorii de Religie pot deveni, prin atitudinea lor tolerantă, modele
pentru tineri, astfel că multe din conflictele din școală, dar și din afara ei vor fi evitate numai pentru că dascălii
sunt îngăduitori și înțelegători.
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Pe de altă parte, 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 în conflict acest gen de
abordare nu îi avantajează pe moment, poate chiar îi lezează faptul 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 prin introducerea unui element ludic distrage atenția
auditoriului de la disensiunea dintre cele două părți combatante și transformă cazul respectiv într-un obiectiv mai puțin interesant.

10’
Practică

Exercițiu în perechi
Expuneți un episod din activitatea dumneavoastră didactică prin care să se 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 dascălului lor.

3. Paradigma hristologică de evitare a implicării într-un conflict
Se întâmplă uneori ca profesorul de Religie să fie provocat intenționat de tineri, fără ca aceștia să
urmărească în vreun fel să-și lămurească vreo problemă anume. Pur și simplu, ei își propun să-l antreneze
într-o dispută în mod gratuit. Sugerăm profesorilor ca acest gen de atitudini să fie tratat cu indiferență. La
astfel de provocări nu se răspunde. Evitarea intrării în acest joc nefiresc este varianta 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. Iisus Hristos evită să dea curs acestei cerințe și refuză
să intervină direct în conflictul deja iscat. Totuși, într-un mod voalat, încearcă să soluționeze conflictul și îi
atrage atenția fratelui mai mic să nu pună lăcomia mai presus de legătura lor de sânge. Ca să fie și mai explicit,
îi spune următoare 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,
nu se expune riscului de a intra în dizgrația unuia dintre cei doi. 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 o poate expune fie sub forma unei fabule, a unei istorioare verosimile,
a unei întâmplări din Biblie sau din viața cotidiană.

10’
Practică

Exercițiu pe grupe
Dezvoltați un scenariu fictiv de conflict apărut între elevii de la școala dumneavoastră care
poate fi soluționat indirect, prin valorificarea unei istorioare, după modelul Mântuitorului.
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Punctul pe i
Cele trei strategii expuse în partea teoretică pot oferi profesorului de Religie posibilitatea de a
evita declanșarea unui conflict. Chiar dacă strategiile respective au fost expuse separat, ele pot
fi aplicate fără nicio rezervă în cadrul unui singur conflict. Cel care hotărăște care metodă de
evitare este mai eficientă în cadrul unui anumit tip de conflict este profesorul de Religie.
Ca atare, spor la evitare!
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Principiul abordării pozitive a conflictului ideatic-religios
la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Premisele abordării pozitive în Cartea Proverbelor
2. „Merele lui Adam” – un exemplu edificator pentru abordarea pozitivă
a conflictelor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care abordarea pozitivă o are în soluționarea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă câteva strategii de soluționare a
conflictelor prin abordare pozitivă

III. Cuvinte-cheie

abordare pozitivă, cartea Proverbelor

Atitudinea, limbajul și abordarea pozitivă sunt adeseori căile cele mai adecvate prin care
profesorul de Religie poate determina soluționarea unui conflict, indiferent cât de mult
ar escalada acesta în cadrul orei. De ce? Fiindcă o persoană care se manifestă și are o
5’
abordare pozitivă caută să finalizeze sub orice formă conflictele în care este implicat
Primii pași
sau la care ia parte în mod involuntar. De câte ori ați văzut o persoană iute la mânie că
încearcă să aplaneze un conflict? Sau, metaforic vorbind, de când combustibilul (benzina, motorina etc.)
este folosit de pompieri pentru a stinge incendii? Omul mânios, așa cum vom vedea în Cartea Proverbelor,
nu face altceva decât să agraveze situațiile conflictuale, fiindcă el nu caută să aplaneze certurile. Dimpotrivă,
chiar și atunci când câștigă o dispută, tot nu se liniștește și creează în jurul său tensiune, frică și neliniște.
În schimb, un om care gândește pozitiv (adică săvârșește binele și îl caută pretutindeni) vede chiar și în cele
mai teribile conflicte posibile căi de soluționare a acestora. Dacă persoanele rău intenționate „caută nod în
papură”, omul pozitiv, bine intenţionat, vede calități și acolo unde încă nu sunt, dar există în potență; el face
aceasta în scopul de a le activa cât mai repede cu putință. Efectele unei astfel de atitudini se pot observa relativ
ușor și foarte repede, fără să mai spunem că, în timp, ele fac minuni.
În cadrul acestei secvențe, vom sublinia importanța pe care o are abordarea pozitivă în rezolvarea conflictelor dintre tineri. Demersul nostru se va fundamenta cu precădere pe o anumită categorie de texte din
cartea Proverbelor, care vor constitui baza teoretică pentru înțelegerea cadrelor în care este necesar să poziționăm conflictele pentru a le putea soluționa.

1. Premisele abordării pozitive în Cartea Proverbelor
În proverbele sale, Solomon se străduiește să-i convingă pe tineri să nu se lase pradă
mâniei și, implicit, dorinței de amplificare a conflictelor. Sfaturile sale sunt menite să-i
determine pe aceștia, firește, persuasiv, să urmeze exemplul bun, al omului înțelept care
10’
se străduiește să stea cât mai departe de această pornire pătimașă. Acest îndemn avea să
Teorie
fie folosit și de Mântuitorul nostru care, pentru a pune capăt conflictelor dintre oameni,
le-a cerut să nu se mânie: „Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Să nu ucizi; iar cine va ucide, vrednic va fi de
osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă” (Mt 5,21-22).
Îndemnurile lui Solomon erau însoțite de o ofertă destul de „tentantă”. Oricine alegea să fugă de
mânie era considerat a fi un om înțelept, un om integru, capabil să se stăpânească și să-și potolească firea
înfierbântată spre ceartă, neunire și vrăjmășie între frați.
Ca remediu pozitiv pentru alungarea mâniei, marele înțelept le propune tinerilor:
a. blândețea,
b. vorba bună/răspunsul bun
c. inima veselă
Îndemnuri la blândeţe şi cumpătare în Cartea Proverbelor:
„Cel iute la mânie săvârşeşte nebunii, iar cel cumpănit se stăpâneşte.” (Pr 14,17)
„Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă
îşi dă pe faţă nebunia.” (Pr 14,29)

„Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia.” (Pr 15,1)

„Inimă veselă înseninează faţa, iar când inima e tristă şi duhul e fără de curaj.”
(Pr 15,18).
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Orice om, indiferent cât de incisiv ar fi, mai devreme sau mai târziu se pleacă înaintea celui blând.
Chiar dacă, la început, acesta poate fi mai agresiv, considerând blândețea oponentului o sfidare, cu timpul se
va potoli. Chiar și cei mai mânioși oameni pot fi vindecați de această patimă prin abordarea pozitivă a unui
om blând și, implicit, iubitor. În acest sens stau mărturie chinuitorii martirilor dintre care unii s-au convertit
văzând răbdarea și blândețea celor pe care-i chinuiau.
O vorbă bună sau un răspuns blând pot risipi din fașă un conflict. Limbajul pozitiv care determină și
o abordare pozitivă îl temperează mult pe cel care stârnește conflict. Vorba dulce, împăciuitoare, care asumă
cu resemnare injurii sau acuze nu oferă interlocutorului posibilitatea de a continua cearta.
Această atitudine ne determină să face trimitere la o istorioară din Pateric.
Spuneau unii despre avva Agathon că au venit unii la el, auzind că are duh al deosebirii şi, vrând să-l încerce, i-au spus:
– Tu eşti Agathon? Am auzit că eşti curvar şi îngâmfat.
– Da, aşa e.
– Tu eşti Agathon cel flecar şi bârfitor?
– Eu sunt.
– Tu eşti Agathon ereticul?
– Nu sunt eretic.
Şi l-au întrebat: spune-ne, de ce ţi-am zis atâtea, şi le-ai primit, şi cuvântul acesta nu l-ai răbdat?
– Cu cele dintâi mă prihănesc singur, căci e spre binele sufletului meu; eretic înseamnă depărtarea de
Dumnezeu, şi nu vreau să mă îndepărtez de Dumnezeu.
O inimă veselă care răspândește bucurie și bună dispoziție în jur nu se angajează în conflicte. O ceartă sau
o discuție aprinsă în contradictoriu provoacă nervi, supărări, vorbe urâte și tristețe. Aceste efecte nu pot consona
cu un suflet care vede și gândește pozitiv, care caută mereu motive noi pentru a fi fericit. Ca atare, cel care dorește
să-și păstreze inima veselă va evita cu desăvârșire conflictele care îi amenință bucuria și care-l pot tulbura.
Profesorul de Religie își încurajează pe elevii să fie noncombativi, îi îndeamnă să fie blânzi, nemânioși și
să abordeze eventualele conflicte cu o atitudine pozitivă. Gândind și acționând pozitiv, tinerii pot să aplaneze cu
ușurință conflictele prin identificarea imediată a căilor ce pot duce la stoparea cauzelor ce determină certurile
dintre ei.

45’
Practică

Exercițiu pe grupe
Având ca reper dialogul dintre ava Agaton și interlocutorul său, realizați un schimb de
10 replici în care să abordați „tehnica” pustnicului. Este important ca întrebările să fie
provocatoare, iar răspunsurile să fie puțin mai dezvoltate. Primele 10 replici să fie între doi
colegi, iar următoarele 10 între un elev și profesorul de Religie.

a. Dialog elev - elev
Elevul 1
Elevul 2
Elevul 1
Elevul 2
Elevul 1
Elevul 2
Elevul 1
Elevul 2
Elevul 1
Elevul 2
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b. Dialog elev - profesor
Elevul
Profesorul
Elevul
Profesorul
Elevul
Profesorul
Elevul
Profesorul
Elevul
Profesorul

2. „Merele lui Adam” – un exemplu edificator
pentru abordarea pozitivă a conflictelor
Abordarea pozitivă a conflictelor are întotdeauna o finalitate fericită, chiar dacă până la
acest rezultat vom avea impresia că, uneori, lucrurile merg în direcția opusă. Abordarea
pozitivă la care ne referim nu se identifică cu un zâmbet insipid (ca să nu zicem prefăcut
15’
sau forțat), cu un glas mieros (care poate fi extrem de enervant) sau cu cuvinte de genul:
Teorie
„Să fim buni!” „Totul va fi bine!”. Nicidecum! Când facem referire la această abordare,
avem în vedere un mod de viețuire constructiv, orientat spre identificarea unei soluții, care asumă modelul
hristic de raportare la semeni.
Să ne gândim doar la modul în care Hristos a rezolvat conflictul generat de iudeii care i-au adus-o
înainte pe femeia prinsă în adulter. Mântuitorul nu le-a zis: Haideți să fim buni și iertători! Ci, într-un mod
pe care îl putem denumi pozitiv-creativ, i-a pus la punct printr-o abordare pozitivă. Iar, ca să ne dea o lecție
despre modul în care Dumnezeu se raportează la păcătoși, s-a apropiat de femeie și i-a zis: „Uite! Bărbații
care te-au adus aici au plecat rușinați și mustrați de cuget pentru intenția lor plină de misoginism și răutate.
Fii atentă pe viitor să nu mai cazi în același păcat pentru că eu nu voi mai fi aici să te scap de mânia lor. Acum
du-te și nu mai păcătui!”
Pentru a vă convinge de eficiența abordării pozitive, vă recomandăm să vizionați un film danez excepțional care a obținut 19 premii la concursurile de specialitate: Adams æbler sau Merele lui Adam, apărut
în 2005 care se inspiră din Cartea lui Iov. Eroul principal asupra căruia vă sugerăm să vă îndreptați toată
atenția este un pastor, rol interpretat excepțional de Mads Mikkelsen. Abordarea lui este total atipică! O
persoană care nu a auzit niciodată despre nebunii pentru Hristos sau despre Apostolul Pavel, care s-a făcut
tuturor toate ca pe toți să-i mântuiască, ar crede că părintele este… nesănătos la cap sau că are un blocaj
mintal prin care refuză să accepte realitățile crude ale vieții sale. A, am uitat să menționez faptul că mama lui
a murit la naștere, că în copilărie a fost maltratat de tatăl său, că soția sa s-a sinucis datorită copilului lor care
era paralizat total, că avea o tumoare pe creier de dimensiunea unei mingi de volei și că era pe moarte, că a
fost bătut crunt de câteva ori în încercarea sa de a schimba pe un pușcăriaș neonazist, că avea niște dureri
incredibile când se enerva, că a fost împușcat în cap… Cred că și numai una dintre acestea suferințe ar fi fost
de ajuns pentru a-l determina să nu vadă decât lucruri bune în cei din jur. Pentru el nu existau oameni răi!
Doar cei care caută lucruri rele, văd răul din lume!
Misiunea pastorului Ivan era aceea de a recupera sufletele pierdute și de a le determina să vadă lumea
în culori vii. Dintre persoanele pe care le avea în grijă, îl amintim pe un gardian nazist care a comis în tinerețe
atrocități în lagărele de concentrare, un pakistanez (Khalid) care jefuia benzinării, chipurile, ca să ia înapoi
ce furau alții din țara lui (petrol), un cleptoman (Gunnar), o femeie (Sarah) care dorea să avorteze după ce
rămăsese însărcinată în urma unei aventuri și liderul unei grupări neonaziste (Adam) care ieșise recent din
închisoare și era nevoit să rămână o perioadă scurtă în parohia lui Ivan.
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Adam a văzut de la început cu cine are de-a face și era de-a dreptul consternat de modul în care părintele Ivan vedea realitățile și pe cei din jur. Când părintele a încercat să-i explice lui Adam că de fapt Khalid
nu fură, ci pune bani deoparte pentru a-și lua haine noi (cu toate că Adam găsise într-o cagulă 17.000 €),
părintele Ivan primește câteva lovituri care-i desfigurează fața. Discuția premergătoare bătăii este edificatoare
pentru abordarea pozitivă a părintelui, însă ceea ce urmează avea să fie extraordinar. După ce se satură să-l
lovească, Adam intră în casă și îl loveşte puţin și pe Gunnar, care i-a furat telefonul. După puțin timp, apare
părintele Ivan cu fața însângerată și cu nasul rupt și vorbește cu cei doi ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
Adam rămâne șocat de atitudinea lui și se hotărăște să-l împuște. Așa că face rost de un pistol și se întoarce să-l
omoare pe Ivan. Când Adam a ajuns, Ivan era în fața mărului ce fusese atacat de ciori împreună cu Gunnar și
Khalid. Aceștia căutau o soluție pentru a alunga ciorile. Când Adam a scos pistolul să-l împuște, Ivan a privit
gestul ca pe o idee potrivită pentru alungarea ciorilor. De îndată, Khalid a scos pistolul său și a început să împuște ciorile. Adam a rămas din nou consternat! În timp ce trăgea în ciori, pakistanezul a împușcat și pisica lui
Gunnar. Părintele, obișnuit să vadă numai lucruri bune, i-a zis acestuia că pisica era oricum bătrână și, ca atare,
Khalid i-a oferit o moarte ușoară. Spre mirarea lui Adam, cei doi păreau că văd lucrurile ca și părintele Ivan.
Am omis să menționăm faptul că Ivan își alesese în batjocură, în vederea confirmării reabilitării sale,
să facă o prăjitură cu mere (de aici și titlul filmului). Aflând ce sarcină și-a ales, Khalid l-a considerat pe
Adam inapt pentru această sarcină. Redăm acum dialogul dintre ei și veți fi surprinși să vedeți cum reușește
părintele Ivan să tempereze conflictul dintre cei doi prin abordare pozitivă:
Khalid – Nici nu știe s-o coacă…
Pr. Ivan – Hei, n-ai de unde ști! Dacă Adam vrea să coacă o prăjitură, e treaba noastră să-l susținem.
Khalid – Nu poate coace nicio pâine!
Adam – Gura! (intervine iritat)
Khalid – Știu eu!
Adam – Ce naiba știi, paki? (întreabă enervat)
Pr. Ivan – Asta e atitudinea corectă. Asemenea atitudine ne va aduce prăjitura…
(Adam rămâne nedumerit și, neștiind cum să reacționeze, pleacă.)
În toate atitudinile sale, părintele Ivan se comportă asemănător. Orice conflict cu care are de-a face este
încheiat încă din faza incipientă. În mentalitatea lui, totul se rezolvă dacă ai o atitudine corectă și pozitivă față de
persoanele și lucrurile din jur. Chiar dacă efortul lui de a-l schimba pe Adam dintr-o brută insensibilă într-un
mielușel a fost extrem mare, rezultatul a fost un succes. Adam a rămas alături de părintele Ivan pentru a schimba viețile altor pușcăriași, care erau obligați de autoritatea legală să urmeze un demers similar de reabilitare.

Model

Filmul Adams æbler sau Merele lui Adam poate fi vizualizat împreună cu elevii la clasă fie
integral în decursul a două ore, fie pe secvențe. Profesorii pot selecta din film scenele cele mai
elocvente pentru a exemplifica abordarea pozitivă sau pot extrage în scris dialogul dintre personaje, așa cum am exemplificat mai sus.

Identificați abordarea pozitivă din secvență/din text și explicați modul în care aceasta a determinat încheierea conflictului. Însușindu-vă rolul părintelui Ivan, propuneți alte două replici
pozitive care să pună capăt disputei dintre cei doi.
Khalid – Nici nu știe s-o coacă…
Pr. Ivan – Hei, n-ai de unde ști! Dacă Adam vrea să coacă o prăjitură, e treaba noastră să-l susținem.
Khalid – Nu poate coace nicio pâine!
Adam – Gura! (intervine iritat)
Khalid – Știu eu!
Adam – Ce naiba știi, paki? (întreabă enervat)
Pr. Ivan – Asta e atitudinea corectă. Asemenea atitudine ne va aduce prăjitura…
(Adam rămâne nedumerit și, neștiind cum să reacționeze, pleacă.)
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10’
Practică

1. Exercițiu individual
Rezolvați cerințele din modelul prezentat:
a. identificați abordarea pozitivă
b. explicați modul în care a fost soluționat conflictul
c. propuneți două replici similare care să încheie disputa dintre cei doi
2. Exercițiu pe perechi
Identificați, în cuprinsul Evangheliilor, trei abordări pozitive prin care Mântuitorul a pus
capăt unor conflicte.
Abordare pozitivă

1
2
3

Punctul pe i
Prin natura disciplinei, este recomandat ca, la ora de Religie, orice abordare a conflictului să
aibă un caracter pozitiv. Stă în responsabilitatea profesorului de Religie să-i conștientizeze și pe
elevii de acest lucru. De asemenea, se recomandă profesorului să sublinieze aspectul/elementul pozitiv din opinia fiecărui participant la conflict, indiferent de măsura în care argumentele
prezentate sunt convingătoare sau nu. Faptul că un elev își pune o problemă sau este dispus să se
implice într-un dialog cu alte persoane ale căror păreri și convingeri diferă este, în sine, un aspect
pozitiv care merită pus în valoare și încurajat.
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Modelul conflictului interpersonal
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Ce este conflictul interpersonal în contextul orei de Religie și care sunt
implicațiile sale?
2. Evitarea conflictului interpersonal prin renunțare
3. Iubirea și smerenia– soluții pentru pace?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea identifica și valorifica paradigme scripturistice de soluționare
a conflictului interpersonal
• Veţi conștientiza beneficiile pe care le aduce cu sine o atitudine pacificatoare

III. Cuvinte-cheie

conflict interpersonal, pace, Avraam, Isaac, renunțare, beneficii, tineri,
smerenie, tată

Părintele Arsenie Papacioc, renumitul duhovnic de la mănăstirea Techirghiol, le-a sugerat tinerilor să nu
caute dreptatea, ci mai degrabă pacea cu oamenii. Dreptate nu vor putea face în lumea aceasta niciodată.
În schimb pace, da! Aceasta îi va face mai buni și le va oferi liniște sufletească. În sprijinul celor afirmate,
părintele a afirmat că toată viața lui s-a luptat pentru dreptate și nu a reușit mare lucru!
Când a rostit cele nouă fericiri, Domnul nostru a promis unei categorii de oameni că
Dumnezeu se va raporta la ei ca la niște fii adevărați. Și nu doar Dumnezeu știe acest
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lucru, ci toți cei care le vor vedea comportamentul, vor ști de îndată că ei sunt fiii Celui
Primii pași Preaînalt. Cine sunt acești oameni? Sfânta Scriptură ne spune că fii ai lui Dumnezeu se
vor chema toți făcătorii de pace (Mt 5,9), toți oamenii care caută pacea și o urmează pe ea (1Ptr 3,11). Iisus
Hristos a venit în lume să aducă pace și nu orice pace, ci pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea
(Filip 4,7). El a poruncit Apostolilor să propovăduiască această pace și le-a cerut ca, oriunde vor merge, în
orice casă vor intra, să zică: Pace casei acesteia (Lc 10,5), pentru ca acest dar să se sălășluiască odată cu cuvântul lor în sufletele celor de acolo. Și nu întâmplător le-a cerut acest lucru, fiindcă fără această pace nimeni
nu va vedea vreodată pe Dumnezeu (Evr 12,14). Când impulsivii fii ai tunetului, apostolii Iacob şi Ioan, I-au
cerut Mântuitorului să pogoare foc din cer ca să mistuie pe samarineni care nu i-au primit în satul lor, Domnul le-a dezaprobat atitudinea și, mustrându-i, le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? (Lc 9,55). Prin
urmare, făcătorii de pace, oameni care se aseamănă cel mai mult cu Tatăl ceresc, sunt cei care evită conflictul
cu semenii lor, chiar dacă această atitudine le va pricinui, uneori, neajunsuri.
Prin această secvență intenționăm să mijlocim înțelegerea specificului modelului de conflict interpersonal și a modalităților de valorificare a acestuia în cazul conflictului ideatic-religios la ora de Religie,
folosind câteva paradigme scripturistice.
„Fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.” (Mt 5,9)
„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu.” (In 14,27)
„Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând
vrăjmăşia în trupul Său […] ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, și să-i
împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a bine vestit
pace, vouă celor de departe şi pace celor de aproape;” (Ef 2,14-17)

1. Ce este conflictul interpersonal în contextul orei de Religie
și care sunt implicațiile sale?
5’
Teorie

Ce înțelegem efectiv prin conflictul interpersonal în contextul orei de Religie?
• O situație conflictuală apărută la clasă (elev – elev sau profesor – elev/elevi) generată
de abordarea unor teme complexe cu un echilibru fragil de înțelegere;
• O situație conflictuală pe care o trăiește unul dintre elevi într-un alt mediu decât cel
școlar, și pe care o poate depăși cu ajutorul profesorului de Religie.

Care sunt implicațiile unui astfel de conflict pentru viața spirituală a adolescentului?
• Poate influența negativ percepția elevilor asupra orei de Religie și, prin aceasta, asupra vieții
religioase în general;
• Poate oferi un tipar de soluționare a conflictelor interpersonale cu care adolescentul se confruntă în afara orei de Religie.
2

2. Evitarea conflictului interpersonal prin renunțare
Conflictele interpersonale sunt inerente, în lume. Oamenii se ceartă de la aproape orice.
Este suficient ca unul să aibă ambiții mai mari sau să creadă că toate i se cuvin, datorită statutului social sau numai că așa i se pare lui, și cearta e gata. Cum poți să-i explici
10’
unui tânăr arogant sau violent că anumite lucruri nu i se cuvin? Cum îl poți convinge că
Teorie
simplul fapt că poftește cele ce sunt ale aproapelui său este un abuz care îl încorsetează
pe celălalt? Dar mai ales pe el, cel care doreşte... Să reușești acest lucru, într-o lume în care valorile creștine
sunt – în cel mai fericit caz – incomode, e o minune în adevăratul sens al cuvântului! Dar unde întâlnim noi
mai multe minuni ca în Sfânta Scriptură? Astfel, vom identifica câteva paradigme scripturistice care ne vor
sprijini în actul educațional și vom găsi modele care pot să-i inspire pe tineri și să le insufle dorința de a pune
capăt conflictelor.
În cadrul acestei secvențe, ne vom orienta înspre tiparul renunțării ca soluție a conflictului, cu precizarea că această renunțare nu este nici pe departe semnul unei slăbiciuni, ci al unei virtuți alese care permite
celui în cauză să cedeze, din bunăvoință, din cele ale sale pentru a păstra armonia cu celălalt.
Să ne îndreptăm privirea spre doi dintre patriarhii Vechiului Testament și vom putea identifica beneficiile pe care le dobândește cel care pune capăt conflictului interpersonal.
A. De la patriarhul Avraam putem învăța cum să soluționăm conflictele dintre tinerii care se apreciază și țin reciproc unul la celălalt, dar care, din motive independente de ei, sunt puși, indirect, într-o situație
conflictuală.
În cartea Facerii se menționează faptul că între păstorii lui Lot și păstorii lui Avraam s-a iscat o ceartă
privitoare la posesia unor fântâni. Este important să subliniem aici faptul că pentru persoanele care se ocupă
de creșterea oilor, deținerea unei surse de apă este vitală. În această situație, Avraam – știind că acest conflict
poate afecta relația sa cu nepotul său, pe care după moartea fratelui său l-a ocrotit ca pe un fiu – i-a făcut
acestuia o propunere generoasă: „Să nu fie sfadă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Desparte-te dar de mine! Şi, de vei apuca tu la stânga, eu
voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” (Fac 13,9). În aceste condiții, Lot a
ales câmpia Iordanului care era udată de apă, ca raiul Domnului și s-a despărțit ce cel ce-i fusese până atunci
ca un părinte.
Acum, să ne concentrăm asupra modului în care Avraam a soluționat conflictul:
• sesizând iminența unui potențial conflict între el și nepotul său, Avraam ia inițiativa stingerii lui
într-o fază incipientă;
• se raportează la el ca la un partener numindu-l frate, cu toate că avea cel puțin o autoritate morală asupra nepotului său;
• având în vedere relația de rudenie dintre ei, Avraam ar fi fost îndreptățit să tranșeze conflictul în
fav oarea sa, fără niciun menajament;
• Avraam îi oferă lui Lot posibilitatea să aleagă ceea ce este mai bun pentru el;
• pentru a evita pe viitor acest gen de conflicte, Avraam îi spune nepotului său că, oriunde acesta
va alege teritoriul de pășunat, el se va duce în direcția opusă.
Ar fi nepotrivit să credem că, prin aceasta ultimă propunere de a pleca în direcții opuse, Avraam ar fi dorit să
se despartă supărat de Lot. Cum s-ar împăca această idee cu faptul că atunci când a aflat de înrobirea lui Lot,
Avraam a plecat numaidecât cu toți slujitorii lui ca să-l elibereze?
„Ce covârșitoare smerenie! Ce filozofie înaltă! Bătrânul Avram, omul în vârstă, îl numeşte frate pe cel
tânăr, pe nepotul său, îi dă cinstea pe care însuşi o are şi nu face deosebire între el şi celalalt […] Patriarhul încearcă să facă pace, arătându-și covârşitoarea lui înţelepciune. […] N-a fost puţin lucru ca bătrânul
Avram să dea atâta cinstire unui tânăr, nepotului său, încât să-i cedeze pământul cel mai bun, iar el să
aleagă pe cel mai prost. N-a fost puţin lucru să accepte orice, numai şi numai ca să stingă războiul şi să
îndepărteze orice pricină de ceartă.”
(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere II, p. 5)
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Cunoscând această întâmplare, realizăm faptul că Avraam a fost dispus să facă orice pentru a nu intra
în conflict cu nepotul său. Ca să nu lase vreo umbră de îndoială în acest sens, a renunțat la întâietatea sa și s-a
purtat cu generozitate față de Lot. Prin această atitudine, Avraam nu numai că a stins din fașă un conflict care
putea să degenereze, ci și-a reafirmat bunătatea și dragostea față de o persoană apropiată și, mai mult decât
atât, a stârnit admirația divină. Văzând inima lui doritoare de pace, Dumnezeu i se arată în vis patriarhului și
îi spune că tot pământul pe care îl vede va fi a lui și al urmașilor lui pe vecie! Putea oare Avraam obține ceva
mai mult? Promisiunea unui moștenitor mult așteptat care-l va face tată al unui popor numeros!
B. De la Isaac, fiul lui Avraam, putem învăța cum să stingem acele conflicte în care un tânăr se comportă abuziv față de colegul său, revendicând ceva ce nu-i aparține.
Dorința de a evita conflictele cu semenii, chiar cu prețul renunțării la un lucru propriu, a fost o însușire pe care Avraam a transmis-o și fiului său. Acest fapt îl putem sesiza din modul în care Isaac a soluționat
conflictul dintre păstorii lui și ciobanii din Gherara, iscat tot din cauza fântânilor de apă. Isaac a trăit, ca și
părintele său, ca un venetic în pământul Canaanului. Ca atare, oriunde mergea era străin și nu avea dreptul
de a deține proprietăți. Profitând de acest amănunt, ciobanii din Gherara intrau de fiecare dată în conflict
cu păstorii patriarhului Isaac când aceștia găseau apă de băut în teritoriul lor. După ce aceștia reușeau să
identifice o sursă de apă, păstorii din Gherara veneau și o revendicau în mod abuziv. De două ori a evitat
Isaac conflictul cu aceștia, deși acesta avea suficienți oameni pentru a le sta împotrivă. Înainte de acest episod
aflăm că până și regele acelui ținut, Abimelec, se temea de Isaac și de oamenii lui care se întăriseră mult (Fac
26,16). Astfel că Isaac s-a depărtat de zona conflictuală până a ajuns într-un loc unde nimeni nu a mai revendicat fântâna de apă pe care a săpat-o. În acea noapte Domnul i s-a arătat lui Isaac și a reînnoit promisiunea
pe care i-a făcut-o părintelui său, spunându-i să nu se teamă de nimic, fiindcă Domnul este întotdeauna cu
el. Nu după mult timp, regele Gherarei a venit la Isaac și i-a cerut să încheie un pact de neagresiune. Abimelec și-a dat seama că Domnul este cu el și îl ocrotește pretutindeni, călăuzindu-l spre izvoare de apă. După
încheierea acestui legământ, un slujitor i-a vestit lui Isaac că au descoperit din nou un izvor, semn evident al
proniei cerești.
„Şi nici acum dreptul Isaac nu se ia la ceartă, nu se împotriveşte, ci se pleacă şi în faţa păstorilor gherarenilor. Aceasta-i cu adevărat blândețe! Nu eşti blând atunci când suferi în tăcere nedreptatea celor
puternici, ci atunci când te pleci când eşti nedreptăţit de cei ce par mai mici decât tine. […] Când păstorii
gherarenilor au căutat să-i ia fântânile de mai înainte nu s-a supurat, nu s-a împotrivit, ci s-a mulţumit
numai să dea fântânilor un nume, ca să rămână neştearsă pomenirea răutăţii lor”
(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere II, p. 187-8)
Din acest eveniment putem învăța că renunțarea la un bun personal, chiar în mod repetat, nu numai
că va evita conflictul, ci îl va și desființa după o vreme când Domnul va interveni în favoarea celui generos.
Sfânta Scriptură ne spune că, după ce Abimelec a încheiat acel legământ cu Isaac, el și căpetenia oștirii lui
s-au dus de la patriarh cu pace (Fac 26,31). Cum puteau oare să plece de la un om al păcii, dacă nu cu pace?!
Exercițiu în perechi
În cadrul fiecărei perechi, un profesor imaginează un conflict interpersonal între elevi care
60’
apare la ora de Religie, iar celălalt imaginează un conflict interpersonal cu care se confruntă un elev în afara orei de Religie. Fiecare profesor va propune abordarea optimă în
Practică conflictul imaginat de colegul său pentru ca elevii implicați în conflict să îl soluționeze prin
renunțarea la un bun sau avantaj personal. La final, fiecare pereche va prezenta colegilor situațiile imaginate
și soluțiile propuse pentru acestea
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2. Iubirea și micșorarea de sine – soluții pentru pace?
Modelele anterioare (cu Avraam și cu Isaac) au fost gândite în special pentru tineri în
vederea identificării unor soluții de evitare a conflictelor. Cel pe care urmează să-l prezentăm se adresează cu precădere profesorului de Religie care are o anumită autoritate
10’
paternală față de elevii săi. Iată de ce credem că imaginea tatălui fiului risipitor este elocTeorie
ventă în acest context. Tatăl fiului risipitor a reușit să soluționeze conflictul cu fiul cel mic
printr-o atitudine ce l-a lăsat fără grai pe acesta și a făcut tot posibilul să aplaneze conflictul iminent dintre
el și fiul cel mare. Ambii fii 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. Să le luăm pe rând.
A. Fiul cel mic, impulsionat de o dorință puternică de a-și satisface pofta de a trăi, cere părintelui
său, cu multă cutezanță, partea lui de avere. Potrivit legislației ce era 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 statutul său de porcar,
lihnit de foame, fiul soluționează conflictul intrapersonal și se întoarce acasă cu gândul de a intra ca argat în
gospodăria părintelui său. Însă planul lui este dat peste cap de atitudinea iubitoare a părintelui său care nu
numai că l-a primit în casa sa, ci l-a repus în toate drepturile lui filiale.
Prin această atitudine, părintele a pus capăt conflictului pe care, de altfel, tocmai 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 intrapersonal, ci unul interpersonal. 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.
B. Atitudinea părintelui față de fiul cel mic a provocat, din nefericire, iscarea unui conflict care mocnea încă din momentul în care a împărțit toată averea copiilor. Fiul cel mare, nemulțumit 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 ce s-a întors de la ţarină. Prin acest refuz, el își exprima vădit dezaprobarea
față de hotărârea tatălui său și, totodată, voia să-și arate disprețul față de fratele său, de care se va dezice în
dialogul cu tatăl lor. Simțindu-se în pericolul de a-și pierde un alt fiu, când de-abia îl recâștigase pe cel mic,
tatăl iese afară pentru a soluționa conflictul dintre el și fiul cel mare. Strategia lui a presupus, în primul rând,
micșorare de sine, smerenie. Cu toate că avea statutul privilegiat de părinte, tatăl iese în întâmpinarea fiului ce
urma să se risipească datorită rigorismului autoimpus, și îl roagă să intre. Acesta se descarcă exprimându-și
toată nemulțumirea pe care a acumulat-o în perioada în care mezinul fusese plecat. Fiul cel mare îi reproșează 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 răspunde cu dragoste și-l asigură 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, tatăl face apel la umanitatea și dragostea fraternă a fiului celui mare și-i solicită
să se bucure de întoarcerea fratelui său, care a fost pierdut asemenea unui mort, dar s-a întors acasă.
În nenumărate rânduri, profesorul de Religie este pus în situația tatălui fiilor risipitori. Când 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 învețe el atât de mult, când poate face „pe grozavul” și tot beneficiază 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 tuturor acestor provocări? Cum îi câștigăm pe cei răi, fără a-i
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pierde pe cei buni? Poate fi acest tată modelul ideal? Dacă nu sunteți convinși, lecturați următoarea istorioară
din Pateric; poate vă va putea convinge următorul Avvă:
Se spune că, odată, un ucenic a venit la un părinte să-i ceară să-i facă ceva. Bătrânul i-a zis că nu are timp
și l-a rugat să revină. Se pare că ava avea ceva important de făcut. Ucenicul nu a zis nimic și a vrut să iasă
din chilia bătrânului, dar nu a putut pentru că a intrat un alt frate. Acesta din urmă i-a cerut și el ceva bătrânului. Când a văzut cine-i cere ceva, ava 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 avă
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 i-a mulțumit și a plecat împăcat la chilia sa.

30’
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, celălalt rebel).

Punctul pe i
În şcoală, conflictele dintre tineri sunt inerente. Indiferent de gravitatea lor, este de dorit ca
acestea să fie soluționate și, dacă este posibil, chiar desființate cât mai grabnic cu putință.
Pentru atingerea acestui scop, este necesar ca profesorul de Religie să se implice cât mai mult.
În sprijinul său, am expus mai sus câteva paradigme care sunt menite să-l ghideze. Cu cât va
reuși mai grabnic să și le asume și, implicit, să le aplice la clasă, cu atât va crea o atmosferă
plăcută la ora sa și va spori pacea între tinerii săi elevi.
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P3 T2
U2 S2

Modelul conflictului intrapersonal
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Disproporția dintre faptă și răsplată – principala cauză a conflictelor intrapersonale (Psalmul 72)
2. Iertarea – o soluție salutară în conflictele intrapersonale (regele David)
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi avea la dispoziție câteva paradigme de soluționare a conflictului

• Veţi putea valoriza textul psalmic în vederea unei înțelegeri profunde a lipsei
de dreptate în această lume

III. Cuvinte-cheie

conflict intrapersonal, nedreptate, psalmul 72, răzbunare, David, iertare,
detensionare

Dorința de dreptate și de corectitudine o întâlnim cel mai des în sufletele tinerilor. Ei
sunt oamenii care năzuiesc spre aceste valori și le prețuiesc cel mai mult, iar aceasta o
5’
putem constata cel mai simplu atunci când cineva încalcă aceste drepturi. Ei sunt primii
Primii pași care reacționează când cineva abuzează în vreun fel de aceste valori. În situația în care nu
au curajul necesar ca să se revolte, este suficient să le privim chipurile care dezaprobă cu dezgust atitudinea
respectivă. Cât sunt, oare, de încântați elevii când un profesor face exces de autoritate? Cât de bine se simt
când un profesor favorizează vizibil pe fiul sau fiica unei profesoare din aceeași școală? Câtă exaltare simt
în momentul în care unul dintre colegii lor nu este pedepsit pentru abaterile lui repetate de la regulament,
doar pentru simplul motiv că tatăl lui este, chipurile, cineva? Cât de relaxați și de fericiți pot sta elevii când
unul dintre ei le constrânge libertatea abuziv, prin violență, și nimeni nu ia vreo măsură? Aceste nedreptăți
creează în sufletele lor conflicte puternice care le afectează vizibil comportamentul și caracterul. Cu timpul,
dacă aceste conflicte intrapersonale nu se soluționează, tinerii devin agresivi și dornici de răzbunare! Este de
preferat ca aceste urmări nefaste să fie evitate. În această privință, profesorul de Religie poate interveni pentru a detensiona aceste conflicte interioare și pentru a oferi o perspectivă spirituală asupra acestor chestiuni
extrem de delicate.
Ca atare, prin intermediul acestei secvențe intenționăm să mijlocim înțelegerea specificităților modelului biblic de conflict intrapersonal și a modalităților de valorificare a acestuia în cazul conflictului ideatic-religios la ora de Religie, focusându-ne pe câteva paradigme scripturistice.

1. Disproporția dintre faptă și răsplată –
principala cauză a conflictelor intrapersonale (Psalmul 72)
Conflictul interpersonal din perspectiva orei de Religie are o serie de specificități. Profesorul de Religie este cel care știe cel mai bine că viața adolescenților este una a contradicțiilor interioare, a întrebărilor fără răspuns, a răzvrătirii, a căutării. Se poate observa
10’
cu ușurință că la această vârstă au loc, adeseori, convertirile sau îndepărtările de credință.
Dat fiind acest caracter frământat al perioadei, nu e important ce realizăm vizibil cu adoTeorie
lescenții, dar e esențial să abordăm probleme care pe ei îi preocupă pentru a avea mai târziu repere la care să
se raporteze. Conflictul interior este centru vieții unui adolescent, fie că e conștient sau nu, fie că recunoaște
sau nu. Pentru ora de Religie, conflictul intrapersonal este cea mai bună sursă de discuții ziditoare. Elevii
trebuie provocați pentru a se exterioriza și pentru a-i face pe ceilalți să privească lumea/viața prin ochii lor.
Elevul nu trebuie să plece de la ora de Religie lămurit, ci „gândit”. Am putea să numim un astfel de conflict,
din această perspectivă, singurul „conflict bun”. Din multitudinea de subiecte care pot determina un conflict
interior al adolescenților ne vom opri în această secvență asupra unei problematici care poate sta la baza
negării lui Dumnezeu, a neînțelegerii lucrărilor lui Dumenzeu, a îndepărtării de Dumnezeu: nedreptatea.
Frământările tinerilor privitoare la disproporția dintre faptă și răsplată nu sunt în sine o noutate.
Nedreptățile din lume i-au frământat și pe înaintașii noștri la fel de mult. Un exemplu edificator în acest sens
îl reprezintă levitul Asaf, unul dintre cei mai virtuoși maeștri de cântări pe care regele David l-a rânduit la
Templu pentru a organiza cântarea corală (Par 6,39). Acesta își expune, în psalmul 72, conflictul interior pe
care l-a avut atunci când vedea că păcătoșii duc o viață prosperă, iar Domnul nu ia nicio atitudine în acest
sens. În cele ce urmează, îl vom lăsa pe acesta să-și expună sentimentele care-i măcinau sufletul și care l-au
condus până în punctul în care era gata să renunțe la legământul lui cu Dumnezeu.
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„Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă.
Iar mie, puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei.
Că am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoşilor.
Că n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei.
De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi.
Pentru aceea îi stăpâneşte pe ei mândria şi se îmbracă cu nedreptatea şi silnicia.
Din răutatea lor iese nedreptatea şi cugetele inimii lor ies la iveală.
Gândesc şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus.
Până la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat pământul.
Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sunt plini de zile bune
Şi zice: Cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt?
Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi.
Iar eu am zis: Deci, în deşert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele,
Că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă.
Dacă aş fi grăit aşa, iată aş fi călcat legământul neamului fiilor Tăi.
Şi mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea.
Până ce am intrat în locaşul cel sfânt al lui Dumnezeu şi am înţeles sfârşitul celor răi:
Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălţau.
Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.
Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut.
De aceea s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit.
Că eram fără de minte şi nu ştiam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururea cu Tine…”
(Psalmul 72,1-22)
Dacă un om care stătea în proximitatea lui Dumnezeu, care zilnic se ruga și stătea în Templu, a avut
un conflict intrapersonal atât de apăsător care l-a consumat sufletește, ce să zicem de niște tineri care dau
piept, vrând-nevrând, cu o lume perfidă în care cei care au putere se desfătează în răutate și nu au parte de
nicio osteneală? Echilibrul sufletesc al psalmistului era gata să se prăbușească, fiindcă nu vedea nicio scăpare
din acest conflict care spulbera tot ce era mai sfânt în el. Salvarea lui, însă, a venit atunci când a început să
privească toate nedreptățile prin ochii sufletești care i s-au deschis când a intrat în locașul lui Dumnezeu și a
înțeles că răutatea nu este fără de moarte. Toate nedreptățile, toate orgoliile acestor oameni ai fărădelegii se
vor termina la un moment dat. Când vor crede că sunt intangibili, atunci dreptatea Domnului îi va nimici.
Ei se vor stinge, vor pieri, iar numele lor va fi uitat pe vecie. Când psalmistul a înțeles că Domnul va judeca
toate cu dreptate, toate i s-au luminat în suflet, conflictul s-a desființat și el s-a umplut pe dată de bucurie.
Conflictul său interior s-a domolit concomitent cu înțelegerea planurilor tainice ale judecății lui Dumnezeu.
Această perspectivă spirituală asupra dreptății pe care psalmistul o accentuează vizibil în cea de-a
doua parte a lamentației sale poate constitui o soluție pertinentă cel puțin pentru ameliorarea conflictului
interior ce are în vedere disproporția dintre faptă și răsplată. Tinerii vor putea privi cu mai multă detașare
aceste situații și gândul că nimic nu rămâne nerăsplătit de către Dumnezeu la sfârșitul veacurilor va putea
aduce liniște în sufletele lor.

30’
Practică

Exercițiu pe perechi
Având ca reper și suport teoretic textul psalmului 72, dezvoltați o strategie prin care să
temperați conflictul interior al lui Bogdan, un elev silitor care nu înțelege de ce Tudor, „copistul” clasei, este apreciat de profesori pentru rezultatele sale și adulat de colegii lui care se
miră mereu de ingeniozitatea cu care trișează.

3

2. Iertarea – o soluție salutară în conflictele intrapersonale
(regele David)
Temă de reflecție
„Răzbunarea cea mai bună este atunci când dușmanul
tău recunoaște că tu ești bun și el este rău!”
(B.P. Hasdeu, Răzvan și Vidra)
Tinerilor care sunt asupriți pe nedrept și sunt victimele unor uneltiri perfide li se naște în
suflet, de cele mai multe ori, dorința de răzbunare sau cel puțin un sentiment de satisfacție față de durerea celor care l-au făcut să sufere. Aceste trăiri nu soluționează conflictul
15’
intrapersonal aprins în urma experiențelor amintite, ci îl potențează. Răutatea nu poate
Teorie
vindeca! Ea, odată revărsată de oponenți asupra tânărului asuprit îi macină sufletul și-l
determină să acționeze la fel cu cei pe care-i blamează, chiar dacă el se află în legitimă apărare.
Acestui cerc vicios care potențează conflictele, regele David îi opune un mod nobil de acționare. Cu
toate că a avut posibilitatea de a se răzbuna de nenumărate ori pe dușmanii săi, el nu a făcut-o, pentru a nu
trezi noi conflicte în sufletul său. Cele mai elocvente evenimente în care David a optat pentru iertare și nu
pentru răzbunare în vederea soluționării conflictului său interior sunt episoadele în care a cruțat viața regelui
Saul care îl prigonea din invidie.
„Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă!”
Henri Lecordaire
A. Primul eveniment de acest gen s-a petrecut în peștera Adulam în timpul primei prigoane. Ostenit
de urmărirea epuizantă a lui David și a vitejilor săi prin pustie, regele Saul a intrat într-o peșteră pentru a se
odihni puțin și pentru a se feri de căldura de afară. Ce nu a știut regele era faptul că David și oamenii lui se
ascundeau în fundul peșterii. Când Saul a adormit de-a binelea, David și unul din apropiații săi s-au apropiat
tiptil de rege. Acela credea că David intenționează să-l ucidă pe Saul, prigonitorul său. Mirat că acesta nu a
acționat în acest sens, căpetenia i-a cerut permisiunea să-l țintuiască el pe rege în pământ cu sulița. David
s-a opus zicând că nu e bine să ridice mâna împotriva unsului Domnului și, plecându-se ușor, a tăiat cu sabia
sa o parte din mantia lui Saul. Când acesta s-a trezit și s-a îndepărtat suficient de mult de peșteră ca să nu le
pună viața în pericol lui și oștenilor lui, David l-a strigat pe rege și i-a spus ce s-a întâmplat cât timp dormea.
Vizibil mișcat de atitudinea ginerelui său, Saul și-a recunoscut răutatea și i-a promis lui David că nu-i va mai
face rău.
Iată cum s-a raportat David la această situație: „Să judece dar Domnul între mine şi între tine şi să mă
răzbune împotriva ta; dar mâna mea nu va fi asupra ta. Din nelegiuiţi, nelegiuiţi ies, dar mâna mea nu va fi
asupra ta. Răul de la cel rău vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. […] Domnul să
fie judecător şi să ne judece pe amândoi. El va cerceta, va descurca pricina mea şi mă va izbăvi din mâinile
tale!” (1Rg 24, 13-16).
Acum se pune întrebarea: care dintre noi ar fi acționat atât de înțelept ca David? Acesta și-a stăpânit
pornirea spre răzbunare și, astfel, prin desființarea conflictului său interior, l-a finalizat temporar și pe cel
interpersonal în care a fost tras fără voia sa.
B. Un alt eveniment care descoperă tăria lui David de a-și reprima dorința de răzbunare care instinctiv izvorăște în cadrul unui conflict interior, este episodul în care acesta rabdă jignirile lui Șimei. Plecând de
bună voie în surghiun pentru a evita un conflict armat între el și fiul său Absalom care-i uzurpase de puțin
timp puterea, David a fost întâmpinat pe cale de către Șimei, un descendent din neamul lui Saul. Acesta, cunoscând evenimentele de curând întâmplate, a început să-l acuze pe David de uzurparea casei lui Saul, să-l
ocărască și să arunce cu pietre asupra lui. Să avem în vedere că, în acele momente, David nu era singur, ci era
înconjurat de 400 de viteji căliți în războaie. La auzul acestor cuvinte, Abișai, una dintre căpeteniile sale, i-a
cerut permisiunea lui David să taie capul acestui câine leșinat care îl hulea. Atitudinea lui David este din nou
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uimitoare! Deși fusese acuzat pe nedrept de regicid și umilit în fața supușilor săi, David nu a cedat tentației
de a se răzbuna și i-a răspuns lui Abișai următoarele: „Iată, dacă fiul meu, care a ieşit din coapsele mele, caută
sufletul meu, cu atât mai vârtos fiul unui veniaminean. Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a poruncit. Poate
va căuta Domnul la umilirea mea şi-mi va răsplăti cu bine pentru acest blestem al lui” (2Rg 16,11-12). Și,
într-adevăr, Dumnezeu a căutat cu milă asupra lui și l-a izbăvit de uneltirile lui Absalom. Liniștea interioară
dobândită prin atitudinea sa necombativă, s-a vădit și după întoarcerea sa triumfătoare în Ierusalim. Aflând
de eșecul lui Absalom, Șimei s-a înfățișat înaintea regelui și și-a cerut iertare. David a dat dovadă de mărinimie și l-a iertat pe cel care, cu puțin timp înainte, i-a acutizat durerea din suflet provocată de un conflict de
natură interpersonală.
Când vorbim de răzbunare sau de iertarea celuilalt, conflictul se mută și în exterior, tinde să devină
un conflict interpersonal, care are, desigur, consecințe/rezultate interioare semnificative. Astfel, cele două
acțiuni, determină conflicte atât exterioare cât și interioare, aflându-se, am putea spune, la granița dintre cele
două tipuri de conflicte, sau mai bine exprimat, la intersecția celor două, deoarece orice act exterior va avea
întotdeauna un corespondent interior.
Răzbunarea, dar mai ales iertarea, trebuie privite și din perspectiva mai adâncă a iertării de sine. Este important să îi ajutăm pe adolescenți să conștientizeze că a se ierta pe ei pentru greșelile făcute, pentru acțiunile nepotrivite
care au adesea consecințe asupra celor din jur, este pe cât de important, pe atât de greu. Dacă cei din jur te iartă, dacă
primești iertarea lui Dumnezeu, care nu se lasă rugat de două ori, lupta cea mai grea se dă cu sinele, provocarea cea
mai mare fiind aceea de a nu te răzbuna pe tine însuți, ci de a te privi cu ochii lui Dumnezeu.
„Dacă vrei ca cei din jurul tău sa fie fericiţi, arată-le compasiunea ta.
Dacă vrei ca tu să fii fericit, arată-ţi ţie compasiune”.
Dalai Lama
Exercițiu pe perechi
Mihai este liderul clasei a XI-a. Acesta s-a impus înaintea colegilor lui prin forță. Au fost
suficiente câteva îmbrânceli și lovituri la începutul liceului pentru ca toți elevii să se teamă
30’
de el. Din când în când, pentru a-și reafirma poziția pe care a obținut-o prin violență fizică,
Practică îi mai lovește pe cei mai firavi dintre colegi, le pune piedică, îi îmbrâncește. Atitudinea lui
neadecvată, lipsită de respect, a atras antipatia majorității. Într-una din zile, acesta apare la oră cu obrazul
umflat, cu niște cicatrici pe față și cu ochiul drept ușor învinețit. Se pare că și-a găsit nașul! Pentru a nu oferi
satisfacție colegilor, încă de la intrarea în clasă începe să fie agresiv verbal.
a. Imaginați un dialog de 10 replici între el și profesorul de Religie care, profitând de înfățișarea
„șifonată” a lui Mihai, încearcă să-l determine să-și revizuiască atitudinile și să pună punct conflictului său
interior care-l generează pe cel interpersonal. Abordați episodul folosind un limbaj și o atitudine pozitivă.

30’
Practică

Exercițiu individual
Să presupunem că dialogul dintre Mihai și profesorul de Religie nu a mers bine. Pentru
a nu se simți umilit în fața colegilor care deja îl privesc cu o ușoară satisfacție, Mihai iese
din clasă trântind ușa.

b. Dezvoltați un discurs persuasiv de 150 de cuvinte prin care să-i determinați chiar și pe
cei care au fost victimele directe ale lui Mihai să nu privească cu satisfacție acest eveniment. Conștientizați-i
pe elevi că atitudinea lor o să-l întărâte și mai mult pe Mihai.
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Punctul pe i
Conflictele intrapersonale ale tinerilor pe care aceștia, din când în când, au puterea să și le
expună vor fi tratate de profesorul de Religie cu multă atenție. Detensionarea sau desființarea
acestora în timp util va putea preveni declanșarea unor conflicte interpersonale care produc mai
multă suferință. În acest sens, este important ca tinerii să fie convinși să nu dea curs niciunui
impuls de răzbunare care nu le va oferi decât o satisfacție temporară. Iertarea și raportarea la
aceste conflicte dintr-o perspectivă spirituală pot reprezenta două soluții care au un mare potențial în a desființa conflictele intrapersonale.
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P3 T2
U3 S4

Soluţionarea conﬂictului prin reorientarea atenţiei înspre sine
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin deturnarea atenției de la partenerul de dialog conflictual la sine însuși
2. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios în care este
vizat profesorul prin reorientarea atenției spre elev
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veţi conștientiza importanța modelului hristic de soluționare a conflictului
ideatic-religios prin reorientarea atenției înspre sine
• Veţi avea posibilitatea să aplicați acest model în situații concrete la clasă

III. Cuvinte-cheie

conflict, reorientare, introspecție, soluții, modele, episoade evanghelice

Una dintre tehnicile cele mai eficiente pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a folosit
în activitatea sa pentru a soluționa diferitele situații conflictuale a fost reorientarea aten5’
ției celor care generau conflicte sau stări conflictuale spre ei înșiși. Prin această metodă,
Primii pași Mântuitorul provoca un impas rațional sau emoțional care impunea, inevitabil, reconsiderarea poziției față de persoana sau ideea atacată. Un caz emblematic, ce surprinde modul de aplicare
al acestui model, este episodul în care iudeii aduc înaintea lui Iisus Hristos o adulterină, pentru a certifica
lapidarea ei. Văzând intenția lor meschină, Domnul tace și nu pronunță o sentință clară ce L-ar fi pus într-o
situație delicată. După ce scrie ceva pe nisip, Învățătorul se întoarce spre bărbații care așteptau încuviințarea
pentru uciderea femeii și le spune: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.” (In 8,7).
Ei, ce era de făcut acum? Să dea sau sa nu dea cu piatra? Dacă nu dădeau, nu aplicau Legea. Dacă dădeau, se
vădeau pe ei înșiși mincinoși. Cine era, oare, drept înaintea Legii și a lui Dumnezeu…? Așa că, simțindu-se
mustrați de cuget, începând cu cei mai vârstnici, care aveau conștiința încărcată, și continuând cu cei mai
tineri, toți au lăsat pietrele din mâini și au ieșit rușinați. Printr-o reorientare concretă a acuzatorilor asupra
propriilor lor fapte, Domnul a reușit să soluționeze decisiv conflictul iscat de păcatul femeii adulterine.
În această secvență, propunem profesorilor posibilitatea de a cunoaște și de a înțelege modalitățile de
soluționare prin reorientare a conflictului ideatic-religios în textele evanghelice, precum și oportunitatea de
a concepe propriile modalități de valorificare a acestei paradigme de management al conflictului ideatic-religios la ora de Religie.

1. Modele evanghelice de soluţionare a conﬂictului ideatic-religios
prin deturnarea atenţiei de la partenerul
de dialog conﬂictual la sine însuși
De multe ori, elevii, de fapt oamenii în general, indiferent de vârstă, au tendința să-i judece pe cei din jur și să nu se privească pe ei înșiși prea mult în oglindă. Elevii, în virtutea
tinereții au spiritul critic mai ascuțit, fiind tentați să evalueze faptele colegilor sau ale
15’
profesorilor lor și să-i condamne, absolvindu-se de vină cu destul de multă ușurință, indiferent de gravitatea faptelor lor. În asemenea situații, profesorului este cel care va încerTeorie
ca să tempereze această tendință folosind strategia Mântuitorului de reorientare a atenției interlocutorilor
asupra lor înșiși. La un moment dat, Iisus Hristos le-a sugerat fariseilor să nu-și judece semenii pentru micile
lor greșeli, deoarece este posibil ca păcatele proprii să fie mult mai grave. Prin urmare, folosind o imagine
metaforică, le-a cerut să scoată mai întâi bârna din ochii lor pentru a deveni apoi capabili să scoată paiul din
ochii semenilor.
„De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice
fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.” (Mt 7,3-5)
Imaginea propusă de Hristos este, pe cât de neobișnuită, pe atât de sugestivă. Să ne gândim cum poate
un om care are o bârnă în ochi sau, mai bine zis, înaintea ochiului, să mai vadă ceva? Iisus Hristos a dorit să
sublinieze, metaforic, o realitate evidentă. Un om care are un obstacol înaintea ochilor nu poate, sub nicio
formă, să pretindă că ceea ce credecă vede este demn de luat în seamă. Această imagine era menită să-i determine pe farisei să privească în interiorul lor și să realizeze că problemele pe care le observă la ceilalți sunt
prezente în sufletul lor într-o formă mult mai gravă. Iar acest fapt este cât se poate de relevant. Spre exemplu,
un elev care are experiență în a copia poate recunoaște cu ușurință un altul din tagma lui, care este la început
de „carieră”. Experiența îndelungată sau, mai bine zis, statornicirea în această patimă (putem spune!), îl determină pe cel dintâi să surprindă până și cele mai nesemnificative gesturi ale semenului său care se străduiește
să obțină această specializare. Revenind la textul scripturistic, putem observa că Domnul nostru este extrem
de tranșant cu generatorii de conflict. Acestora le cere i să se vindece de propriile patimi, ca să poată ulterior
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să-l ajute pe fratele lor. Acest apel la introspecție este menit să tempereze atitudinile incisive ce creează stări
conflictuale ale celor care se cred superiori celorlalți.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să le sugereze elevilor care obișnuiesc să emită judecăți față de comportamentul celorlalți să fie puțin
mai atenți la trăirile lor interioare;
• căutătorii de paie în ochii colegilor ascund de cele mai multe ori patimi/neliniști sufletești de o gravitate semnificativă;
• pe lângă apelul la introspecție, la venirea în sine, profesorul poate sugera tinerilor preocupați de aflarea tulpinilor de grâu, orz, secară, ovăz etc. să-și canalizeze atenția spre identificarea remediilor propriilor defecte;
• să utilizeze imaginea metaforică (pai – ochi - bârnă) la clasă, pentru a fi mai ușor de înțeles când solicită reorientarea spre sine.

Model

Indicații pentru aplicarea modelului:
Aplicați acest model în special la clasele mai mari (a XI-a și a XII-a), unde elevii au capacitatea
de a-şi 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, în scopul de a-l convinge 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 voiai să spui, urmărind
să nu îl lezezi și mai mult și reorientându-i atenția asupra propriei persoane.

Practică

a. Joc de rol
Pornind de la indicațiile din model, realizați un joc de rol în care să aveți două personaje
(un fariseu și un vameș) care primesc sarcina de a sublinia în dialogul lor importanța reorientării
înspre sine, în vederea soluționării conflictelor intra și interpersonale. După acest dialog,
invitați profesorii să inverseze rolurile și să reia problematica.

Practică

b. Exercițiu individual
Redactați un text de aproximativ 150 de cuvinte prin care să temperați un elev incisiv care
îi atacă direct pe colegi, creând conflicte evidente în clasă și să-l determinați să se reorienteze spre sine pornind de la proverbul: Nu arunca cu pietre în casa altuia, când casa ta e
făcută din sticlă!

30’

30’
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2. Modele evanghelice de soluţionare a conﬂictului
ideatic-religios în care este vizat profesorul
prin reorientarea atenţiei spre elev
Profesorul de Religie este adeseori ținta multor critici. Toate nemulțumirile pe care tinerii
le au față de Biserică se răsfrâng de cele mai multe ori în capul mielușelului trimis de Iisus
Hristos în mijlocul lupilor (cf. Mt 10,16). Deschidem aici o paranteză pentru clarificări:
15’
Am folosit trimiterea scripturistică pentru a scoate în evidență faptul că profesorii sunt
constrânși să facă față multor felui de atacuri, reproșuri și interogații care nu-l au de cele
Teorie
mai multe ori pe el ca subiect. La urma urmei, este firesc să i se ceară anumite lămuriri în diferite aspecte
care țin de Biserică și de oamenii ei. În cazul întrebărilor adresate intenționat pentru a isca un conflict, se recomandă profesorului să citească și ultima parte a versetului amintit unde Însuși Domnul îl îndeamnă să fie
înțelept ca șerpii! În astfel de cazuri, profesorul de Religie este sfătuit să contraatace în forță! Cum? Urmând
modelul Domnului.
Nemaiștiind ce să zică despre modul în care Mântuitorul săvârșea exorcizările, fariseii au născocit
o explicație blasfemiatoare. Având în vedere că Iisus Hristos nu avea cum să vină de la Dumnezeu (așa se
străduiau să creadă ei!), aceștia au afirmat că Domnul scoate demonii cu încuviințarea mai marelui acestora.
Era absolut firească ideea că orice împărăție care se surpă din interior se distruge de la sine…, cum să fie
credibil ce afirmau ei? Oricum, Domnul îi aude și, ca să-i determine pe ei înșiși să accepte contrariul celor
afirmate, le spune următoarele: „Orice împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte, orice cetate sau casă care
se dezbină în sine nu va dăinui. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine; dar atunci cum va dăinui
împărăţia lui? Şi dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, feciorii voştri cu cine îi scot?” (Mt 12,25-27). Cu alte
cuvinte, voi mă acuzați pe Mine că scot demonii cu domnul lor Beelzebul, dar fiii voștri care fac minuni
asemenea Mie, cu cine-i scot? Colaborează și ei cu cel rău, așa cum ziceți de Mine? În fața unei astfel de
contraofensive, acuzatorii erau constrânși să-și revizuiască atitudinea, deoarece susținerea aceleiași poziții îi
punea într-o situație extrem de incomodă. Cum să-l mai acuze pe Hristos de colaborare cu cel rău, când, prin
această intervenție a Domnului, rudeniile lor apropiate sau, mai bine zis, copiii conaționalilor lor săvârșeau
aceeași lucrare? Cum ar reacționa tatăl lui Bartolomeu, când unul din prietenii săi ce era fariseu ar afirma că
fiul lui este unul din slujitorii diavolului. Păi nu i-ar fi tras vreo două, de vreme ce acesta auzise că Domnul a
afirmat despre fiul lui că este fără vicleșug (In 1,47), lucru pe care de altfel îl știa și el? Așa că, pentru a scăpa
de o mustrare serioasă, fariseii au tăcut!
Profesorul de Religie poate învăța de aici:
• să contraatace ferm provocările prin întrebări care să reorienteze subiectul discuției înspre cel care
l-a inițiat;
• să-l constrângă pe tânărul care a întrebat să conștientizeze, în urma unui proces de introspecție, subiectivismul și fragilitatea acuzațiilor sale;
• să facă apel rațional la comportamentul deviant al elevului care solicită în mod incisiv răspunsuri la
întrebările lui incomode;
• să îl pună în fața unor situații care îl vor compromite dacă mai continuă să afirme aceleași lucruri.
Exercițiu pe grupe
Citiți textul următor:
30’
„Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea
Practică lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau lângă el
să-l bată peste gură. Atunci Pavel a zis către el: Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Şi tu şezi să mă judeci pe
mine după Lege, şi, călcând Legea, porunceşti să mă bată? Iar cei ce stăteau lângă el au zis: Pe arhiereul lui
Dumnezeu îl faci tu de ocară? Iar Pavel a zis: Fraţilor, nu ştiam că este arhiereu; căci este scris: Pe mai-marele
poporului tău să nu-l vorbeşti de rău. Dar Pavel, ştiind că o parte erau saduchei şi cealaltă farisei, a strigat
în sinedriu: Bărbaţi fraţi! Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea şi învierea morţilor sunt eu judecat!
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Şi grăind el aceasta, între farisei şi saduchei s-a iscat neînţelegere şi mulţimea s-a dezbinat. Căci saducheii
zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, iar fariseii mărturisesc şi una şi alta. Şi s-a făcut mare strigare, şi,
ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau zicând: Nici un rău nu găsim în acest om; iar dacă
i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu.” (FAp 23,1-9)
Răspundeți următoarelor cerințe:
a. Care sunt similitudinile dintre acest caz și cel în care Domnul este acuzat că scoate duhurile
rele cu Beelzebul?
b. Care este specificitatea acestui caz?
c. Poate acest text să fie valorificat la ora de Religie? Exemplificați.
Prezentați colegilor ideile la care ați ajuns.

Punctul pe i
O mare parte din conflictele ce pot apărea la clasă, care îl au ca țintă chiar pe profesorul de
Religie se recomandă să fie rezolvate printr-o intervenție fermă din partea dascălului, care să
determine inevitabil, prin introspecție sau, mai bine zis, prin reorientarea atenției înspre sine,
încetarea conflictului. Pentru a ajunge la această finalitate, i se cere profesorului să aibă puţină
creativitate și să-și cunoască bine elevii. Aceste două elemente îi vor oferi posibilitatea să găsească „ac” de cojocul fiecărui elev ce intenționează să creeze conflicte.
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P3 T1
U3 S3

Profesorul de Religie în postura de manager/ mediator
al conflictului ideatic-religios
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
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 secvențe de învățare:
• 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,
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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 relație cu situațiile
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 liceu, 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 liceu, 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.

90’
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 situații 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 liceu 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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Principiul pledoariei pentru adevăr și obiectivitate
în conflictul ideatic-religios la ora de Religie
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Pledoaria pentru adevăr și căutarea adevărului
2. Obiectivitatea și imparțialitatea – modalități de câștigare a încrederii
elevilor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care pledoaria pentru adevăr și
obiectivitate o are în soluționarea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă câteva strategii de soluționare a conflictelor prin sublinierea obiectivă a adevărului

III. Cuvinte-cheie

conflict, adevăr, obiectivitate

Elevii se așteaptă ca profesorul de Religie să fie un om al adevărului, să fie corect, imparțial, și să judece drept. Aceste așteptări sunt justificate de faptul că profesorul care
5’
predă această disciplină propovăduiește adevărul, atât pe cel cu „a” mic, cât și pe cel cu
Primii pași „A” mare. Este bine ca tinerii să aibă așteptări atât de mari. Din aceasta rezultă, pe de-o
parte, că elevii luptă pentru adevăr și pentru afirmarea lui, iar pe cealaltă parte, că profesorul de Religie este
considerat cel puțin un reper, dacă nu chiar un garant al adevărului și al dreptății.
Această situație privilegiată impune o responsabilitate pe măsură. În condițiile în care tinerii nu vor
fi dezamăgiți de atitudinea verticală a profesorului lor, există șanse serioase ca și aceștia să lupte, când vor
fi maturi, pentru valorile propovăduite de cel care s-a identificat pe Sine cu Adevărul (In 14,6). Orice luptă
pentru adevăr și dreptate îi oferă profesorului, pe lângă prețuirea oferită de elevi, legitimitatea de a preda
Religia care mărturisește adevărul. Orice luptă împotriva minciunii, a nedreptății, a părtinirii constituie o biruință împotriva celui ce nu a stat niciodată în adevăr, care este tatăl minciunii, cel care pururi stă împotriva
Adevărului (In 8,44-45). Luptând pentru adevăr, profesorul le oferă elevilor un exemplu valoric elocvent și,
mai mult decât atât, profesorul îi va învăța pe tineri să fie liberi, să cunoască adevărul, fiindcă numai „adevărul ne va face liberi” (In 8,32).
În cadrul acestei secvențe, vom sublinia importanța pe care o are pledoaria pentru adevăr și obiectivitate în rezolvarea conflictelor dintre tineri. Demersul nostru se va fundamenta cu precădere pe o anumită
categorie de texte din cartea Proverbelor, care vor constitui baza teoretică pentru înțelegerea cadrelor în care
este necesar să poziționăm conflictele pentru a le putea soluționa.

1. Pledoaria pentru căutarea și aflarea adevărului
Înțeleptul Solomon îi îndemna pe cei tineri să nu părăsească niciodată adevărul, să-l lege
împrejurul gâtului lor și să-l scrie pe tabla inimii lor (Pilde 3,3). Aceste sfaturi erau menite
45’
să-i ofere tânărului verticalitatea necesară pentru a trece cu demnitate prin această viață.
Din aceste cuvinte mai putem sesiza și faptul că renumitul rege nu le sugera tinerilor ca
Teorie
această țintă a lor să fie tainică. Dimpotrivă, le cerea să arate tuturor iubirea lor față de
adevăr. Mai mult, îi îndemna să înscrie adevărul în inimile lor în semn de legământ veșnic, ca pecete neștearsă a luptei lor pentru adevăr.
Ce ziceți dacă tinerii din ziua de azi ar asculta vorbele lui Solomon… Cum ar arăta școlile? Cât de
prezent ar fi între ei Cel care se identifică pe Sine cu adevărul? Să ne imaginăm cum ar fi dacă minciuna și
ipocrizia ar fi condamnată pe față. Ar fi ideal pentru un dascăl de Religie, pentru un adevărat mărturisitor al
adevărului, să vadă cum Iisus Hristos – Adevărul (In 14,6) și Duhul Sfânt – Duhul Adevărului (In 16,13) se
sălășluiesc și trăiesc în inimile celor tineri. Credeți că e atât de greu să se întâmple aceasta? Nu, nici vorbă!
Dacă nu se poate la nivelul întregii școli, atunci sigur se poate la nivelul orei de Religie? Ce l-ar împiedica pe
un tânăr să fie corect cu el însuși și cu colegii lui măcar o oră din cele 168 ale unei săptămâni? Foarte multe… Dar cât de mult l-ar ajuta pe un tânăr, în efortul lui de a fi drept și de a spune adevărul, verticalitatea și
consecvența în adevăr a profesorului de Religie? Foarte mult… Și atunci, ce ne rămâne de făcut dacă știm ce
i-ar ajuta pe tineri să lupte pentru adevăr? Să facem ceea ce suntem datori să facem: să-L mărturisim, prin
cuvintele și prin acțiunile noastre, pe cel ce este Adevărul!
Pentru tineri este esențial să se convingă de faptul că profesorul de Religie este un om drept care caută
adevărul și luptă pentru realizarea lui cu sârguință. Orice scăpare, fie ea cât de mică, pune sub semnul întrebării veridicitatea tuturor învățăturilor pe care acesta le propovăduiește la clasă. În consecință, se impune
ca profesorul să fie „veghetor asupră-și” așa cum zice Scriptura, ca nu cumva, din cauza unei neatenții sau
pentru un comportament ce nu consună cu credința pe care o mărturisește, să taie elanul tinerilor de a căuta
adevărul în Hristos și în Biserica pe care o reprezintă profesorul în școală. Pentru a ilustra această realitate,
vom supune atenției două situații în vederea unei mai bune înțelegeri a rolului determinant pe care îl poate
avea profesorul în pledoaria sa pentru adevăr.
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1. S-a recomandat profesorilor de Religie să fie indulgenți la notarea elevilor. Această abordare pozitivă în evaluarea tinerilor este binevenită și o susținem, însă nu oricum, ci cu discernământ. De ce cu discernământ? E simplu! În condițiile în care notele sunt în marea majoritate de 9 și 10, cum păstrăm echilibrul
valoric în clasă? Cum îi departajăm pe elevii excepționali și foarte buni de cei mediocri și pe cei mediocri de
cei slabi? Este echitabil ca un tânăr care de abia reușește să nu rămână corigent să primească 8 sau 9 la Religie,
când el de abia articulează două cuvinte? Ce îl mai motivează, în astfel de cazuri, pe un elev bun să învețe
noțiunile teoretice, când vede că cei care nu învață sunt în proximitatea lui la evaluare? Orice om rezonabil
se revoltă în fața unei astfel de nedreptăți! Și atunci, unde este adevărul într-o astfel de notare? Că Domnul e
bun și generos… asta nu e o justificare. Când au fost evaluate fecioarele neînțelepte, Domnul le-a lăsat să bată
la poartă pentru totdeauna! Când slujitorul care primise un talant și nu făcuse nimic cu el, având în plus și
îndrăzneala să fie obraznic cu stăpânul, incriminându-l de abuz și nedreptate, Domnul l-a trimis să se răcorească într-un beci… La „evaluarea finală” de la sfârșitul veacurilor, Domnul îi va despărți pe cei silitori de
cei leneși, pe cei care s-au străduit și au învățat, de cei care s-au străduit să doarmă când pe-o parte, când pe
alta în școala vieții! Ei, mai poate fi justificată o evaluare incorectă care nu relevă adevărata valoare a elevilor
pe seama bunătății Domnului?
Și atunci ce ne facem? Mai dăm sau nu mai dăm note mari celor leneși și obraznici, mai ales acum
când profesorii sunt condiționați de semnăturile unor părinți? Ne riscăm sau nu? Și dacă ne riscăm să-i evaluam corect pe tineri, cum să facem ca să nu avem noi de suferit în această situație delicată în care este pus
profesorul de Religie? Noi nu impunem nimănui ce să facă, alegerea aparține fiecărui profesor. Am semnalat
doar că o evaluare cu note de 9 și 10 nu este adevărată și nici eficientă pe termen lung.
Totuși, vă propunem o soluție!
Un profesor suplinitor (de Religie, firește) care preda la una dintre cele mai bine cotate școli din urbea X,
a găsit o rezolvare ingenioasă. Obișnuia să le dea teste elevilor, la care atașa și punctajul aferent. O măsură
echitabilă și transparentă de evaluare! După ce corecta lucrările, profesorul le oferea elevilor testele pentru
a se convinge că notele (mici, de cele mai multe ori) erau acordate după baremul afișat. Apoi citea notele
în auzul tuturor, ca să știe toți la ce nivel se aflau colegii lor. După aceea, trecea notele în catalog conform
indicațiilor directorului: Numai note de 9 și 10! Credem că Domnul l-ar lăuda pe acest profesor pentru
ideea sa, având în vedere că s-a minunat chiar și de ingeniozitatea unui iconom nedrept!
Un mesaj de încurajare pentru cei care vor risca și se vor lupta pentru adevăr:
Luptă-te până la moarte pentru adevăr şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
(Sir 4,30)
2. În strânsă legătură cu situația privitoare la evaluare stă și permisivitatea de a copia. Pentru a nu fi
pus în situația de a oferi note mari nejustificat, unii dintre profesori permit elevilor să se inspire atunci când
sunt evaluați. Problema este în mare măsură aceeași, însă puțin mai gravă! De ce? E simplu! Pe lângă faptul
că îi defavorizează într-un mod evident pe cei care învață, profesorul, fără să realizeze, îi îndeamnă la furt,
acțiune condamnată cu severitate de Decalog! Cum se împacă hoția unora cu cinstea altora? Această permisivitate, care nu poate fi confundată sub nicio formă cu bunătatea, afectează grav imaginea profesorului
de Religie, în ochii tuturor elevilor. Încuviințarea furtului intelectual cauzează multe neajunsuri. Enumerăm
câteva:
• elevii care copiază se deprind treptat cu furtul;
• aceiași elevi conștientizează că se poate reuși prin înșelătorie, că nu e necesar să înveți pentru a
ajunge departe;
•ora de Religie devine școală pentru copiatori și hoți;
• se primesc note care nu sunt în conformitate cu cunoștințele elevilor;
• se dezechilibrează sistemul de valorizare a efortului și inteligenței elevilor;
• respectarea poruncilor devine opțională, de vreme ce profesorul însuși le îngăduie și acceptă tacit
călcarea unei porunci capitale din Decalog;
• ideea de Dumnezeu și de dreptate sunt pervertite de comportamentul iresponsabil al profesorului;
• elevii buni se simt nedreptățiți de profesor;
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• profesorul se discreditează;
• pentru elevii buni, Religia nu va mai suscita prea mult interes;
• autoritatea profesorului este mult diminuată.
După ce ați citit această scurtă listă, care poate să fie cu ușurință continuată, și ați conștientizat neajunsurile pe care permisivitatea de a copia o are asupra ideii de adevăr, ce veți face? Veți mai încuviința furtul? Vă veți mai discredita înaintea elevilor? Hotărârea vă aparține în totalitate! Și, spre deosebire de prima
situație în care se sugerează din exterior care ar trebui să fie nivelul de notare, aici nu vă constrânge nimeni
să-i lăsați să copieze. Totuși, vă îndemnăm să acordați mai multă atenție elevilor valoroși și morali din clasă,
care, foarte probabil, vor ajunge să dețină posturi cheie în societate. Aceștia vor influența prin modul lor de
a fi zeci, sute, poate chiar mii de oameni. Vă asumați riscul de a deteriora în ei imaginea lui Dumnezeu, care
e drept și valorizează adevărul? Cred că nu! Ca atare, să fim mult mai responsabili în a propovădui adevărul
la ora de Religie și a osândi pe față și cu fermitate pseudovalorile, deoarece tinerii asta așteaptă de la noi! Nu
doar să le vorbim despre adevăr, ci să-l promovăm și să-l înfăptuim în toate manifestările noastre.
Temă de reflecție
„Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea […] Buzele
care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba
grăitoare de minciună numai pentru o clipă. (Pilde
12,17.19)
„Înțelepciunea grăieşte adevărul şi buzele ei se dezgustă
de fărădelege.” (Pilde 8,7)
„Nu grăi împotriva adevărului!” (Sir 4,27)
„Din minciună ce poţi scoate adevărat?” (Sir 34,4)

1. Ce ați face dacă directorul de la școala unde predați dumneavoastră v-ar solicita să
acordați doar note de 9 și 10 la Religie, în condițiile în care la clasele unde predați aveți și
75’
note de 4, 5 și 6? Înainte de a răspunde în aproximativ 150 de cuvinte vă rugăm să conștiPractică entizați că el are puterea de a influența părinții să nu mai semneze documentul prin care
încuviințează ca elevii să participe la ora de Religie.
2. a. Care este opinia dumneavoastră despre modul în care a considerat profesorul X (a se vedea textul de mai
jos) că este potrivit să-i evalueze la adevărata lor valoare pe elevi fără a intra în conflict cu cerința abuzivă a
directorului? Răspundeți în 100 de cuvinte.
Un profesor suplinitor (de Religie, firește) care preda la una dintre cele mai bine cotate școli din urbea X,
a găsit o rezolvare ingenioasă. Obișnuia să le dea teste elevilor, la care atașa și punctajul aferent. O măsură
echitabilă și transparentă de evaluare! După ce corecta lucrările, profesorul le oferea elevilor testele pentru
a se convinge că notele (mici, de cele mai multe ori) erau acordate după baremul afișat. Apoi citea notele
în auzul tuturor, ca să știe toți la ce nivel se aflau colegii lor. După aceea, trecea notele în catalog conform
indicațiilor directorului: Numai note de 9 și 10!
2. b. Dumneavoastră cum ați acționa într-o situație similară? Propuneți o soluție care să fie în concordanță
cu pledoaria profesorului pentru adevăr.
3. Ce îi răspundeți unui elev care, atunci când îi interziceți să copieze, în loc să se conformeze, v-ar întreba
dacă a fost corect ca dumneavoastră să copiați când ați fost în liceu?
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2. Obiectivitatea și imparțialitatea – modalități de câștigare a
încrederii elevilor
Pe lângă obiectivitate în notare, elevii așteaptă ca profesorul lor de Religie să fie obiectiv
și atunci când i se cere să analizeze unele fapte reprobabile sau anumite stări de fapt din
Biserică, realități care nu sunt în conformitate cu învățătura sau duhul scripturistic. Între40 ’
bările care au ca subiect aceste neputințe ale slujitorilor Bisericii sunt destul de incomode
Teorie
pentru profesorul de Religie. Acesta încearcă să le insufle copiilor un mod de viață care,
de multe ori, este la polul opus față de ceea ce se promovează în societatea civilă și se izbește de niște realități
care îl pun în situații delicate. Ce este indicat să le spunem copiilor care ne întreabă dacă e frumos ca preoții
să conducă mașini luxoase, iar credincioșii lor de abia se descurcă de la o zi la alta? Cred că vă amintiți cu toții
că în urmă cu ceva ani un preot și-a cumpărat un Ferrari? Cum justifici un astfel de comportament? Cum
îl faci pe copil să treacă cu vederea astfel de comportamente aberante? Să recunoști aceste scăpări? Să eviți
să dai un răspuns direct? Care este soluția optimă? În Sfânta Scriptură vom găsi o modalitate de a răspunde
rezonabil la aceste întrebări incomode care periclitează propovăduirea unui mod de viețuire creștin în școală.
Temă de reflecție
„Nu este bine să cauţi la faţa celui fără de lege şi să nu
faci dreptate celui drept la judecată.” (Pilde 18,5)
Pe vremea Mântuitorului, o parte din fariseii și din cărturarii care învățau pe popor Legea și, implicit,
reprezentau pentru acesta un etalon de comportament și moralitate, au căzut în formalism. Împlineau prescripțiile Legii numai de ochii lumii, se afișau prin piețe pentru a-și face rugăciunile, se rugau cu voce tare în
Templu pentru a fi auziți de ceilalți și le impuneau semenilor lor niște rigori pe care ei înșiși nu se deranjau
să le aplice. Această stare nepotrivită, lipsită de profunzime spirituală, dar plină de ipocrizie, a atras atenția
mai întâi Sfântului Ioan Botezătorul, iar mai apoi Domnului nostru care nu i-a cruțat pentru fățărnicia lor.
Redăm acum câteva din reproșurile pe care Iisus Hristos le-a adus fariseilor:
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că
voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi
îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua.
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic,
şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi.
• Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se
va jura pe aurul templului este legat. Nebuni şi orbi! […]
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen,
dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe
acelea să nu le lăsaţi. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului,
iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie. […]
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din
afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. Aşa şi voi, pe
din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
• Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale
drepţilor […]
• Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei? (Mt 13,13-33)
• Cât de ferm, drept și obiectiv a fost Domnul nostru!? Nu i-a cruțat sub niciun chip pe cei care, deși
propovăduiau credința, se arătau a-i fi potrivnici prin faptele lor. Se pare că doar pe această categorie
de israeliți a blamat-o Mântuitorul în toată activitatea sa. Cu vameșii, cu desfrânatele și cu păcătoșii
s-a purtat ca un domn, statut pe care îl avea, de altfel, prin excelență.
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Acum să revenim la întrebările enunțate mai sus. Ce ne facem când elevii ne întreabă de părintele cu
Ferrari? Ce a făcut Mântuitorul în astfel de cazuri? A condamnat faptele greșite fără nicio reținere. Se cuvine
să facem și noi la fel? Da, cu siguranță! Dacă în cazurile precedente nu ne-am pronunțat și am lăsat pe fiecare
să decidă cum va acționa, aici nu avem nicio reținere! Chiar vă recomandăm să blamați astfel de fapte (nu
persoane!) care nu se cuvine să fie făcute. Negarea unui comportament inadecvat nu va fi receptată bine de
tineri și vom fi acuzați pe părtinire și lipsă de obiectivitate. Așa că, să spunem lucrurilor pe nume! Părintele
respectiv nu s-a gândit la discrepanța financiară dintre el și semenii lui, putea cu banii respectivi să-i ajute pe
cei care erau în nevoie, dar a considerat că vrea să rămână în istorie cu achiziția lui! După ce facem această
descriere, putem aminti și de preoții morali care se sacrifică pentru semenii lor. Tinerii nu sunt naivi. Știu
aceste lucruri pentru că nu trăiesc pe altă planetă. Pe ei îi interesa dacă noi suntem obiectivi și putem recunoaște comportamentul inadecvat, fie al unor laici sau al unor clerici. Atât!
Dacă se vor convinge de acest fapt, ei ne vor da crezare pe viitor, când vom dori să mediem conflictele
dintre ei. Știind că suntem obiectivi în privința lucrurilor ce țin de aplicarea credinței noastre, ne vor credita,
și ne vor solicita medierea certurilor sau disputelor dintre ei, știind că suntem imparțiali. Și așa să și fim! Să
fim oameni ai adevărului care să avem capacitatea de a recunoaște când greșim noi sau cei din breasla noastră, să fim corecți, obiectivi și imparțiali și vom vedea că elevii ne vor respecta, ne vor iubi, ne vor avea ca
reper și, foarte probabil, ne vor asculta îndemnurile și sfaturile. Cu alte cuvinte, prin această atitudine le vom
câștiga încrederea și aceasta înseamnă aproape totul.
Temă de reflecție
„Niciodată cel drept nu se va clătina, iar cei nelegiuiţi nu vor locui pământul. Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce
pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoirea, iar gura păcătoşilor strâmbătatea.” (Pilde 10,30-32)
„Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar
cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.” (Pilde 12,22)
„Martorul care grăieşte adevărul nu minte, iar martorul mincinos spune
numai minciuni.” (Pilde 14,5)
1. Analizați următoarea discuție dintre cei doi elevi. Unul susține prezența icoanelor în
școli în numele tradiției religioase, celălalt, în numele rațiunii seculare, o combate.

75’
Practică

Mihai: Îmi displace prezența icoanei deasupra tablei. E ca pe vremea comunismului, când acolo se afla chipul
tovarășului Ceaușescu!
Tudor: Nu e chiar așa... Prezența icoanei nu e violentă, nu obligă pe nimeni, e semnul credinței noastre ca
popor.
Mihai: Ba nu, nu toți românii s-au declarat credincioși...
Tudor: Nu toți, dar destul de mulți.
Mihai: Și credința lor e destul de falsă și fără efecte. Nu vezi ce corupți suntem? Mai bine fără credință, dar cu
corupție mai puțină și cu un nivel de trai mai ridicat. O să cer să fie dată jos icoana.
Tudor: De ce te deranjează? E simbolul păcii, al bunei înțelegeri, al iubirii față de aproapele. Aceasta este
învățătura Mântuitorului și nu poate fi decât benefică.
Mihai: Eu aș prefera un afiș cu formația mea preferată de rock. De ce nu? Mă face mai fericit.
Tudor: Nu poți compara pe Iisus Hristos cu o formație de muzică ușoară. Primul a marcat istoria pentru
totdeauna, ceilalți sunt doar o modă trecătoare. Până și tu o să vrei să-i schimbi cu altceva în scurt timp.
Mihai: Dacă eu sunt ateu, icoana mă agresează, mi se pare că mă obligă să fiu altfel, ori eu sunt liber să fiu
ateu. Sunt un om modern, nu un înapoiat îndoctrinat!
Tudor: Poți să fii ce vrei. Dacă ești ateu te poți uita la albul peretelui: tot nimicul lui vorbește despre ateismul
tău, este icoana lui. Ba aș putea spune că icoana ateismului tău este cu mult mai impunătoare și mai largă
decât micuța icoană a credinței mele!
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Profesorul de religie:
Răspundeți la următoarele întrebări:
a. De partea căruia dintre cei doi elevi vă situați?
b. Care argumente vi se par mai întemeiate?
c. Ce alte argumente puteți aduce?
d. Cum ar fi necesar să intervină profesorul de Religie, la sfârșitul acestui dialog, pentru a media și, eventual,
soluționa conflictul creat?
e. Continuați dialogul adăugând intervenția posibilă a profesorului de Religie.
2. La ora de Religie unul dintre tineri vă spune că duminica la biserică părintele le-a spus în predică
faptul că toți tinerii din zilele noastre sunt desfrânați, nu ca pe vremuri! Ce îi răspundeți pentru a-l liniști și
pentru a-l convinge să meargă în continuare la biserică? Răspundeți în aproximativ 100 de cuvinte.

Punctul pe i
Elevii așteaptă multe de la profesorul lor de Religie. Este omul Bisericii, este propovăduitorul
învățăturii despre Dumnezeu și este firesc să fie așa. În consecință, este necesar ca acesta să
dea dovadă de verticalitate, de corectitudine și să nu se coalizeze nejustificat cu una din părțile
implicate în conflicte. Căutarea și aflarea adevărului va reprezenta pentru profesorul de Religie o
prioritate. Adevărul îi va conferi autoritate, îi va consolida statutul de reper și îi va oferi posibilitatea să-i inspire pe tineri să caute și ei această cale care duce întotdeauna la Iisus Hristos.
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Factori psihosociali relevanţi
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Factori psihosociali cu relevanţă în managementul conflictului
ideatic-religios
2. Conflictul - punct de intersecţie a stării sufleteşti cu situaţia
3. Modalităţi de reorientare înspre evoluţia spirituală a tensiunii
conflictuale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conştientiza importanţa identificării în timp util a factorilor psihosociali posibil generatori de situaţii conflictuale
• Veţi aveaposibilitatea de a utilza modalităţi de redirecţionare a tensiunii
conflictuale

III. Cuvinte-cheie

nevoi, conflict, tensiuni, aspiraţii, nivel al educaţiei, dimensiune socială,
cultură

Secvenţa de faţă propune identificarea aspectelor de natură psihologică şi relaţională
care pot constitui momentul declanşator sau fondul unei situaţii conflictuale la ora de
5’
Religie. Se va urmări nu atât aspectul teoretic, cât înţelegerea conflictului şi a factorilor
Primii pași de natură psihosocială ce pot favoriza o astfel de stare conflictuală. Orientarea atenţiei
înspre mediul familial al elevilor, înspre evoluţia şcolară a acestora şi surprinderea preocupărilor personale
constituie paşi importanți în reperarea factorilor psihosociali ce favorizează un conflict ideatic-religios. Stabilirea unor relaţii între starea interioară şi situaţia ce solicită elevul poate justifica o anumită stare conflictuală.
Astfel de corelaţii pot să ajute la prevenirea unor situaţii tensionate sau pot contribui la ameliorarea lor prin
accentuarea laturii spirituale şi prin reorientarea spre o stare pozitivă.

1. Factori psihosociali cu relevanţă
în managementul conflictului ideatic-religios
Contextul şcolar are rolul de a „găzdui” o persoană într-o perioadă considerabilă de timp,
pentru a-i asigura educaţia, pentru a-i furniza cunoştinţele necesare dobândirii unui nivel potrivit confruntării cu examenele vieţii de elev, eventual viitor student, dar cu sigu20’
ranță membru al societății. Aspectul formativ vizat de curriculumul disciplinei Religie
Teorie
presupune un proces de lungă durată şi nu are un parcurs exclusiv şcolar, acesta având o
strânsă legătură atât cu perioada preşcolară, cât şi cu ceea ce se petrece în viaţa particulară a elevului, în afara
orelor de curs.
Ceea ce se petrece în conştiinţa acestor tineri depinde în mare măsură de experienţa acumulată, de
siguranţa de sine, de emoţiile şi trăirile pe care aceștia le exprimă sau nu. Factorii psihosociali cu relevanţă
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie sunt, în mare parte, identificabili la nivel personal, dar şi la nivelul spaţiului şcolar sau familial.
O posibilă inventariere a acestora se încearcă în schemele de mai jos:
Factori psihosociali
la nivel personal

Factori psihosociali la nivelul
spaţiului şcolar

• monotonia demersului
didactic
• eşecul în comunicare
• supraevaluarea ego-ului
• subevaluarea ego-ului
• stima de sine scăzută
• tipul de personalitate (intro/
extravertit)
• instabilitatea emoţională

• absenţa caracterului stimulativ al temelor propuse
• perceperea sarcinilor de
lucru ca fiind prea uşoare
• ambiguitatea sarcinilor
• lipsa recompensei
• limbajul neadaptat nivelului de vârstă

Factori psihosociali
la nivel familial

• traumele cauzate de un
divorţ
• absenţa pe termen lung a
unuia sau a ambilor părinți
• expectanţele exagerate ale
adulţilor
• lipsa aprecierii
• lipsurile materiale

• gălăgia

Pentru adaptarea noţiunilor teoretice la nivel practic sugerăm în continuare câteva soluţii de preîntâmpinare a generării conflictelor pornind de la un factor psihosocial familial concret
2

Factorul psihosocial familial
Expectanţele exagerate ale
părinţilor

40’
Practică

Semne vizibile

Soluţia propusă

- agitaţia de la debutul orei
când unui elev i se refuză solicitarea de învoire de la cursuri
pentru a participa la o şedinţă
de pregătire particulară la o
materie de examen.
- nota proastă primită la aceeaşi
materie
- teama de reacţia părinţilor
- jena resimţită faţă de colegi
- stima de sine scăzută

- îmi exprim empatic părerea de rău pentru
situaţia în care se află şi încerc să-l conving
să participe la oră solicitându-i sprijinul pe
parcursul orei;
- adaptez discursul didactic, cu riscul de a
devia de la tema lecţiei, la nevoia spirituală
imediată a elevului în cauză;
- identific la nivelul clasei situaţii similare folosind exemplele lor ca sprijin în reorientarea
stării sufleteşti a elevului;
- îmi ofer sprijinul şi în afara orei de Religie

Alegeţi un factor psihologic/relaţional din cuprinsul secvenţei şi propuneţi soluţii de preîntâmpinare a generării unei situaţii conflictuale.

starea sufletească

conflictul

situația

2. Conflictul - punct de intersecţie a stării sufleteşti cu situaţia
Conflictul, indiferent de natura lui, dar mai cu seamă cel de natură ideatic-religioasă,
generează anumite tensiuni interioare datorate perceperii realităţii în moduri diferite.
Astfel,
putem considera căutarea interioară, căutarea de sine ca un posibil factor gene20’
rator de conflict de natură personală. Acest fapt generează un întreg lanţ de emoţii şi
Teorie
sentimente ce se pot exprima sub forma unui schimb mai aprins de replici sau sub forma
unui monolog ce trădează o nemulţumire, o neînţelegere. Ora de Religie poate să fie adeseori cadrul favorabil
declanşării unor astfel de disensiuni dar poate fi și mediul irenic favorabil soluționării depline a acestora.
Faptul că o situaţie conflictuală nu poate fi rezolvată decât după aplanarea tensiunii şi prin manifestarea unei atitudini de toleranţă justifică din plin statutul orei de Religie. La nivelul orei de Religie, situaţia
conflictuală, care este generată de întrebări esenţiale, nu trebuie să primească valenţele aplicabile la nivelul
unei comisii de disciplină. Situaţiile în care elevul dovedeşte curajul de a ieşi din monotonie, de a face legăturile necesare cu alte discipline sau de a-şi exprima verbal anumite ezitări trebuie încurajate, devenind ocazii
de autocunoaştere dar şi de raportare corectă a profesorului la dimensiunea psihosocială specifică vârstei.
La vârsta adolescenţei elevii apreciază dezbaterile ideatic-religioase, identificându-se cu avalanşa de
argumente şi contraargumente, unii dintre ei evidenţiindu-se prin calităţile de purtător de cuvânt sau de
orator. Aceşti elevi, chiar dacă aparent au tendinţa de a devia atenţia colegilor de la tema în discuţie, trebuie
transformaţi în aliaţi, încurajaţi să revină cu întrebări specifice tematicii propuse de ora de Religie, să propună
alte teme ce vor avea cu siguranţă un grad ridicat de interes datorită faptului că vor răspunde preocupărilor
lor de natură spirituală sau legate de istoria Bisericii sau a Religiilor.
Situaţiile conflictuale devin, astfel, prilejul de a întâlni modalităţi diferite de abordare ale aceluiaşi subiect, din perspective caracteriologice diferite şi, mai ales, se constituie în îndemnuri spre profunzime pentru
cei care au tendinţa de a privi aspectul spiritual al vieţii cu superficialitate.
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personalitatea
în formare
preocupări
adolescentine/
situaţii
de viaţă

interesul/
dezinteresul
pentru progresul
intelectual
şi spiritual

De buna cunoaștere și înțelegere a coordonatelor psihologice specifice vârstei adolescenţei, și de preocuparea de a veni în întâmpinarea frământărilor şi de tematica aleasă depinde atât evitarea, cât şi buna
coordonare a unei situaţii conflictuale.
Elevii trăiesc într-un mediu mai mult sau mai puțin religios, îşi imprimă caracteristicile dominante şi
determină atât comportamente, cât şi o mentalitate transpusă în fapte sau idei. Această influenţă a factorilor
sociali asupra psihicului uman poate şi ar trebui să aibă şi un traseu invers, fapt ce ne sprijină în generarea
unor comportamente religioase pozitive, în analizarea unor tensiuni cu potenţial conflictual, depistate la
nivelul claselor liceale, din perspectivă psihosocială. Orei de Religie, ca exemplu reprezentativ pentru modul
în care mediul şcolar poate contribui la formarea pentru viaţă a elevilor, îi revine în mod deosebit rolul de a
stabili legătura dintre conţiinţa la nivel personal şi cea la nivel colectiv.

mediul şcolar/familial

40’
Practică

conştiinţa individuală

Decrieţi evoluţia stării sufleteşti a unui elev care îşi începe ziua cu o discuţie în contradictoriu cu unul dintre părinţi şi care are ultima oră Religie, după ce a avut test la Matematică
şi a fost ascultat la Biologie. Acesta rămâne la ora de Religie ştiind că tema abordată va fi
problema libertăţii de exprimare.

Evoluţia orei în contextul în care profesorul
observă starea elevului

4

conştiinţa colectivă

Evoluţia orei în contextul în care profesorul nu
observă starea elevului

Evoluţia zilei în urma
manifestării empatiei profesorului

Evoluţia zilei în urma nemanifestării empatice a
profesorului la ora de Religie

3. Modalităţi de redirecţionare
înspre evoluţia spirituală a tensiunii conflictuale
20’
Teorie

Fondul psihosocial care favorizează stările conflictuale este unul extrem de complex.
Dezvoltarea personală suferă astăzi transformări sub influenţa evoluţiei tehnologice, generând o mare de superficialitate, preocupările tinerilor tinzând să acopere doar aspectele
legate de propria imagine reflectată în părerile exterioare şi cu mai puţină preocupare
pentru raportarea la valorile general umane, cu atât mai puțin religioase.

Acest neajuns poate fi îndreptat prin efortul manifestat la nivelul orelor de Religie, atât prin temele
propuse, cât şi prin activităţile de tip proiect, destinate dezvoltării unor abilităţi de raportare la valorile spirituale. Nu de puţine ori, proiectele propuse de cadrele didactice în cadrul orei de Religie, cu caracter umanitar,
au dus la implicarea elevilor ce prezentau multe din caracteristicile psihosociale problematice menţionate
anterior. Eficiența modului în care aceştia sunt sensibilizaţi de activităţile propuse se reflectă în felul aparte
în care tinerii se implică. Starea lor de bine devine direct proporţională cu nivelul participării la astfel de
activităţi. Identificarea factorilor favorizanţi declanşării unui conflict ideatic-religios poate constitui un instrument util în proiectarea unor astfel de activități pozitive și constructive, astfel încât să poată include un
număr cât mai mare de elevi şi să genereze schimbarea interioară vizată.

redirecţionare

implicare

soluţionare

comunicare

sensibilizare

5

Acest circuit emoţional este posibil şi există foarte multe exemple de bună practică care argumentează
importanţa alegerii unor activităţi ce pot avea ca stimulent tocmai tensiunile acumulate la nivel ideatic-religios. Acestor elevi li se oferă prilejul de a-şi redirecţiona frustrările, de a se regăsi prin implicare în activităţi
destinate aproapelui şi, totodată, destinate dezvoltării lor interioare. Ei devin mai comunicativi, învaţă să
îşi controleze tendinţele conflictuale şi sunt mai bine pregătiţi pentru a deveni membri ai unei comunităţi.
Prezentăm în continuare câteva categorii de activităţi sau modalităţi de relaţionare ce pot contribui vizibil la
reorientarea factorilor psihosociali - care pot favoriza conflictele ideatic-religioase - înspre valorificarea lor
în beneficiul dezvoltării personale și spirituale a elevilor.
implicare

orientarea spre comunitate/aproapele

sensibilizare

vizarea unor categorii defavorizate

comunicare
soluţionare
soluţionare/redirecţionare a tensiunii
redirecţionare
a tensiunii

relaţionarea pozitivă între adulţi şi adolescenţi
întâmpinarea nevoilor comunitare

întâmpinarea nevoilor comunitare/individuale
evitarea /gestionarea conflictului

Pentru a sublinia importanţa vigilenţei cadrului didactic în depistarea la timp a factorilor psihosociali
favorabili creării unei stări conflictuale şi a conştienţizării impactului unei abordări pozitive a unor astfel de
elevi, propunem exemplul următor:
Descrierea situaţiei
Mircea locuieşte de 6 ani cu
bunicii, părinţii fiind plecaţi la
muncă în străinătate, fiecare
pe un alt drum. E în al doilea
an de liceu şi întâmpină mari
greutăţi cu matematica şi
informatica. Ar avea nevoie
de sprijin la aceste materii
dar banii trimişi de părinţi nu
ajung. Ar face orice să-şi vadă
bunicii mulţumiţi şi părinţii
acasă. Deseori frustrările lui
ies la iveală în ora de Religie.
Uneori foloseşte această oră
pentru a-şi face temele, alteori
pentru a se contrazice cu oricine pe orice motiv.
6

Atitudinea profesorului care
cunoaşte situaţia

Atitudinea profesorului care nu
este interesat de situaţiile
deosebite din clasele la care predă

Ştiu că uneori e greu, dar aş prefera O singură astfel de intervenţie şi te
să ai mai multă grijă la felul în care zbor afară!
te adresezi colegului...
Apeciez faptul că doreşti să progreCrezi cumva că ora aceasta e oră de
sezi la matematică însă citatul pe
matematică? N-ai decât să lucrezi
care l-am propus spre analiză nu e
acasă!
deloc greu de trascris şi sunt sigur
că o să ai multe de spus despre el…
Intervenţiile tale au fost mereu originale şi argumentate. Te rog să te
Inepţie mai mare ca asta nu mi-a
exprimi liber şi acum!...
fost dat să aud!

Elevii sunt deseori mişcaţi de experienţele trăite, fiind astfel util de organizat activităţi ţintite pe tipul
de nevoi spirituale identificate. Propunem o activitate experimentală care poate genera o redirecţionare a
tensiunii conflictuale:
Descrierea situaţiei

Atitudinea elevilor ÎNAINTE

Activitate experimentală la Liceul - aroganţi
pentru deficienţi de vedere: O zi - foloseau deseori expresia „Nu
din viaţa mea
văd!”
- foloseau deseori invectivul orbule!
- considerau că le este greu să citească bibliografia materiilor pentru şcoală
- nu preţuiau nici o fărâmă din
sfaturile cu privire la folosirea
exagerată a ecranelor de orice dimensiuni
- nu apreciau norocul de a vedea
pe cei dragi, natura, pe ei înşişi

20’
Practică

Atitudinea elevilor
DUPĂ
-au ţinut legătura cu elevii implicaţi
-au propus activităţi similare
- au împărtăşit impresiile prin intermediul discuţiilor la clasă
- au apreciat efortul depus pentru
desfăşurarea unei astfel de activităţi
- au ezitat să se mai plângă de greutăţile pe care le considerau majore
- au fost vizibil mişcaţi şi sensibilizaţi

Descrieți o altă situaţie aflată în faza preconflictuală și prezentați atitudinea profesorului
care este preocupat de influenţa factorilor psihosociali asupra stării sufleteşti a elevului şi
acţionează în consecinţă și a profesorului care ignoră semnele clare ale unei astfel de presiuni
psihologice. Dați exemple de 5 astfel de replici.

Punctul pe i
Evitarea situaţiilor conflictuale este uneori pe cât de dificilă, pe atât de neeficientă.
Este, aşadar, recomandată confruntarea cu tensiunea conflictuală în vederea soluţionării
temeinice a acesteia. Pacurgerea unor paşi în soluţionarea conflictului îşi dovedește utilitatea
şi solicită atât strategii de abordare, cât şi urmărirea ulterioară a evoluţiei celor implicaţi.
Prin urmare, se impune integrarea factorilor psihosociali generatori de conflict în categoria
acelor factori care pot să determine convertirea acestora în factori generatori de deprinderi
comunicaţionale, de relaţionare şi de autocunoaştere.
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Factori socio-culturali relevanți
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Factorii socio-culturali relevanţi în managementul conflictului
ideatic-religios la ora de Religie
2. Modalităţi de depăşire a barierelor socio-culturale
3. Întâlnirea religiosului cu „nereligiosul” în plan socio-cultural
4. Despre tradiție și secularizare
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conştientiza importanţa încadrării în spaţiul socio-cultural
a beneficiarilor medierii conflictuale
• Veţi avea o perspectivă mai largă asupra influenţei mediului socio-cultural
în formarea individului

III. Cuvinte-cheie

factori socio-culturali, conflict ideatic-religiod, aplanare, soluționare conflict,
bariere socio-culturale

Abordarea tematică a acestei secvenţe vizează intersectarea individului cu dimensiunea
socio-culturală şi cea religioasă a vieții în spaţiul orei de Religie dar şi în spaţiul familial
5’
şi comunitar. Elevii care reuşesc să înţeleagă natura diferenţelor existente, de pildă, la
Primii pași nivelul etniei din care fac parte, vor putea să aibă o mai mare deschidere spre dialog şi
vor căuta mereu rezolvarea pozitivă a disensiunilor. Aceste divergenţe vor putea interveni în cadrul orelor de
Religie în situaţiile în care reprezentanţii diferitelor etnii aleg să frecventeze orele de Religie şi cadrul didactic
nu reuşeşte să anticipeze sau să modereze posibilele nepotriviri.

1. Factorii socio-culturali relevanţi
în managementul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
Într-o societate ce presupune multiculturalism, în mod inevitabil se vor întâmpina
dificultăţi în articularea şi implementarea unor idei noi sau diferite de cele general
acceptate. Cultura şi-a câştigat în toate vremurile un loc important în conştiinţa socială,
25’
iar în zilele noastre aproape că nu putem să definim societatea modernă în absenţa
Teorie
dimensiunii culturale a acesteia. Astfel înţeleasă, dinamica inter-culturală, situaţiile care
presupun asocierea ideilor unor reprezentanţi ai diferitelor culturi existente la nivelul unei comunităţi, în
cazul nostru a elevilor de liceu, pot constitui un prilej de disensiune tocmai prin diversitatea punctelor de
vedere sau a respectării tradiţiilor.
Elevii ce provin din etnii diferite sunt purtători ai unor caracteristici specifice comunităţilor respective,
familiarizaţi fiind cu un limbaj, un anumit tip de manifestare socio-culturală. Această identificare cu zestrea
culturală se face, mai mult sau mai puţin conştient, atunci când vine vorba de asocierea cu dimensiunea
religioasă.
Potenţialul conflictual, în relaţie cu o anumită tipologie conceptuală dobândită în timpul anilor de
şcoală, intervine atât prin raportarea la alte discipline, la modelul existent sau absent din familie, cât şi ca
efect al lecturilor individuale şi al întrebărilor esenţiale, mai mult sau mai puţin dirijate de factorii implicaţi în
educaţia acestora. Dacă subiectele propuse vor fi abordate după ce ceilalţi factori conflictuali vor fi eliminaţi,
atunci, rămânând la nivelul celor socio-culturali, temele propuse vor fi mult mai simplu de abordat, chiar şi
când acestea ridică probleme din perspectiva potenţialului conflictual.
Exemple de factori socio-culturali cu potențial conflictual
nivelul de educație

situația familiară

înțelegerea limbajului

promovarea falselor valori

preferințe muzicale

confesiune

practica religioasă a familiei

etnie

Pentru unii elevi, acești factori au o puternică încărcătură şi vor pune în umbră adevărata simbolistică
propusă de dimensiunea religioasă. E posibil ca, la nivelul orei de Religie, să existe persoane ce vor cunoaşte
suficient de bine obiceiurile legate de momentele importante ale vieţii dar care, din perspectivă religioasă, să
nu aibă nicio idee despre semnificaţia şi actualitatea sacramentală. Rolul profesorilor de Religie trebuie să fie
subliniat şi din această perspectivă. Dacă analizăm realist implicaţiile pe care o bună cunoaştere a culturii unui
popor le are asupra unei bune medieri a orelor de Religie vom putea, prin extensie, să apreciem importanţa
cunoaşterii dimensiunii spirituale a altor popoare (a reprezentanților acestora) ce vin în zilele noastre în contact
direct cu majoritatea dintr-o colectivitate şcolară. Astfel privind lucrurile, aspectele posibil conflictuale devin
mai puţin vulcanice, deoarece elementele de cultură generală îşi spun cuvântul şi în acest context.
2

45’
Practică

1. Construiţi profilul psihologic al unui elev care poate să genereze un conflict în cadrul
orei de Religie având ca fond psiho-motivaţional aspecte cu caracter socio-cultural.
2. Identificaţi, la nivelul unităţii de învăţământ în care profesaţi, principalii factori
socio-culturali cu potenţial coflictual.

2. Modalităţi de depăşire a barierelor socio-culturale
10’
Teorie

Studiile antropologice şi sociale au dezvăluit faptul că fiinţa umană are, în mod natural,
tendinţa de a socializa şi de a se adapta cu uşurinţă mediului, interacţionând cu acesta şi
cu ceea ce-l caracterizează. Societăţile sunt supuse schimbărilor, fapt adevărat şi pentru
indivizii ce le compun. Aceste schimbări presupun o perioadă de adaptare, perioadă
dominată de nesiguranţă şi de dorinţa de progres în acelaşi timp.

Cultura reprezintă un bun universal şi acesta ar trebui să constituie un prim pas înspre stabilirea unor
punţi de legătură între etnii diferite. Înţelegerea culturii unui popor ajută la înţelegerea celor ce caracterizează
reprezentanţii etniilor respective. Datorită migrării populaţiei la nivel mondial, ne confruntăm cu astfel de
mişcări ale populaţiei şi la noi în ţară. Întâlnirea dintre reprezentanţii unor culturi diferite poate să creeze,
pentru început, mai ales în absenţa unei medieri adecvate, tensiuni ce pot să se răsfrângă şi la vârsta şcolară.
Mediul şcolar constituie spaţiul cel mai potrivit pentru promovarea acceptării diferenţelor culturale
în vederea descoperirii acelor puncte comune ce-i conferă culturii universalitate. A oferi elevilor ce reprezintă
alte culturi ocazia de a se prezenta, de a se face înţeleşi şi prin intermediul acestor coordonate socio-culturale,
înseamnă a da o şansă diversităţii în vederea realizării unităţii.
Pentru a realiza mai ușor conexiunea dintre temele cuprinse în programa disciplinei Religie și
factorii socio-culturali amintiți, este important să facem distincția de perspectivă. Profesorul de Religie,
atunci când va preda o anumită lecție, va fi de dorit să cunoască atât perspectiva tradițională asupra
subiectului, cât și diferitele perspective socio-culturale distincte, pentru a se asigura că discursul său
se adresează eficient tuturor celor prezenți. Vă invităm în continuare să reflectați asupra perspectivei
tradiționale și a celei socio-culturale distincte în cazul a două teme din programa școlară de la Religie:

Tema abordată
la ora de Religie

Perspectiva
tradiţională/specificul local

Perspectiva socio-culturală
distinctă

Creştinismul şi
provocările lumii
contemporane

Preferinţele muzicale

30’
Practică

1. Pornind de la atitudinile posibile sugerate mai sus privitoare la modul în care este posibil
să fie abordată o confruntare la nivel ideatic-religos, din perspectivă socio-culturală,
dezvoltaţi prin exemple adecvate, modalităţi de aplanare, confruntare şi valorificare a unor
astfel de conflicte.
3

2. Completați fișa de observare de mai jos, pentru o clasă la alegere din cele la care predați, pentru a avea în
vedere principalii factori socio-culturali care pot genera conflicte la ora dumneavoastră. Tabelul se completează
cu câte rânduri aveți nevoie pentru a acoperi întregul colectiv al clasei.
Nume
prenume

Statut
social

Etnie

Confesiune

Situație
familială

Educație

istorie

tradiții

artă

cultură
legătura între generații

folclor

valori

4

Practică
religioasă

3. Întâlnirea religiosului cu „nereligiosul”
în plan socio-cultural
Considerând schema de mai sus ca un cumul de perspective ce compun cultura unui
popor, vom încerca aprofundarea dimensiunii tradiţionale ce defineşte în mod profund
mentalitatea unui popor.
15’
Copiii aparţinând unor culturi diferite nu fac nicio diferenţă şi pot să se joace nestingheriţi
Teorie
unii cu alții. De la ei ar trebui să învăţăm cu toţii, atât cei în formare cât şi cei cu pretenţia de
a fi deja formaţi. În lume sunt o mulţime de situaţii ce pun la un loc persoane reprezenţând ţări diferite, ce-şi
poartă cultura şi religia cu ele şi care se tolerează reciproc, respectându-şi spaţiul personal. Ostilitatea se poate
instala şi între persoane aparţinând aceleiaşi culturi şi religii. Este, la urma urmei, o chestiune de educaţie şi
autocontrol, iar absenţa acestora nu va duce la nimic bun.
TRADÍȚIE, tradiții, s. f. Ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc
istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în
generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. ♦ Obicei, uzanță; datină. ♦ Informație
(reală sau legendară) privitoare la fapte ori evenimente din trecut, transmisă oral de-a lungul timpului. [Var.:
(înv.) tradițiúne s. f.] – Din fr. tradition.
Sursa: DEX ‚09 (2009
De înţelegerea termenilor şi de separarea conceptului nereligios de cel de religios depinde în mare
măsură succesul în abordarea constructivă a subiectelor legate de aceste domenii. Tărâmul nereligiosului este
în legătură cu trecerea de la o stare socială la alta, de la o stare biologică la alta, momente marcate dintotdeuna
în mod vizibil şi făcând apel la experienţa arhaică a comunităţilor. Astfel se pot identifica aşa-numitele rituri de
trecere destinate tocmai detensionării acelor etape din viaţa omului, marcate întotdeauna de tensiuni, temeri,
emoţii şi incertitudini. Fără să fie câtuşi de puţin surprinzător, etapele vieţii surprinse în fondul tematic al
tradiţiilor nereligioase sunt importante, chiar dacă uneori par a fi cele mai nesemnificative. Aceste gesturi sunt
pline de semnificaţii şi sunt esenţiale în conturarea profilului cultural al unui popor, binevenite atâta timp cât
nu ating cu insistenţă graniţele superstiţiilor.
Exemplul referitor la prima baie de după Taina Botezului când, potrivit tradiţiei nereligioase, încărcată
de elementul folcloric, se obişnuieşte să se pună în apa proaspătului botezat diferite elemente, fiecare cu
semnificație proprie, poate contura într-un mod grăitor modul în care superstiţiile pot lua locul credinţei
autentice, chiar atunci când primesc tentă religioasă:
Elemente binefăcătoare

Beneficii vizate

•

Busuioc

- ca să fie atrăgător copilul mai ales dacă este fată

•

Grâu

- să fie cinstit

•

Mărar

- să fie plăcut ca mărarul în bucate

•

Mentă și romaniță

- să crească ușor și să fie sănătos

Măciulii de mac
- ca să doarmă bine
• Apă sfințită - ca să fie copilul curat ca aceasta
•
•

Pene

- ca să fie ușor ca pana

•

Semințe de cânepă

- ca să crească repede

•

Bani

- ca în viața copilul să aibă parte de avere.
5

Având ca punct de plecare modelul dat, construiţi alt exemplu din care să transpară influenţele
socio-culturale şi modul în care sunt acceptate sau nu în mediul şcolar actual.

25’
Practică

4. Despre tradiție și secularizare
Tradiţiile religioase implică un aspect mult mai sensibil, cu o intensitate a manifestării
puternic justificată de credinţele fiecăruia raportate şi la spaţiul socio-cultural.

5’

Trăind o perioadă considerată, cel puţin pentru Apus, a secularizării, caracterizată de
realităţi înrudite care par a caracteriza o perioadă desacralizată cu răsfrângere şi asupra
Teorie
spaţiului în care noi trăim, lupta e cu atât mai strânsă datorită faptului că presiunile societăţii depăşesc uneori
puterea de manifestare a unei atitudini de rezistenţă.
„Secularizarea desemnează procesul prin care instituţiile, gândirile şi practicile religioase îşi pierd
importanţa (semnificaţia) socială, este un proces care afectează locul religiei în sistemul social.” Bryan
Wilson
„Societatea secularizată este o societate care păstreză o tăcere absolută în ceea ce–L priveşte pe
Dumnezeu…” Olivier Clément
„Marea problemă pe care secularizarea o ridică în faţa creştinismului constă în tendinţa lui de a
orienta pe om mai mult faţă de lumea de aici, decât faţă de lumea spirituală” Dumitru Popescu

20’
Practică

Comentaţi într-un eseu de aproximativ 25 de rânduri unul dintre citatele de mai sus,
evidenţiind influenţa socio-culturală în dezvoltarea, confruntarea sau valorificarea unei
situaţii conflictuale.

Punctul pe i
Orice manifestare umană îşi are repercursiunile ei asupra individului şi asupra mediului
din care acesta face parte. Aceste coordonate se regăsesc la nivelul influenţelor asupra
comportamentului şi al formaţiei intelectuale şi spirituale, omul având un profund caracter
social. Elementele ce influenţează mentalităţile pot deveni atât aliaţi cât şi inamici
în procesul de devenire spirituală. Aceştia trebuie înfruntaţi cu tact şi totodată transformaţi
în puncte de sprijin în înţelegerea adoescenţilor şi a preocupărilor acestora.
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Strategii de diminuare a conflictului ideatic-religios
la ora de Religie
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Limitele diminuării sau despre cât de mult să tăiem „coada vulpii”
2. Strategii hristice de diminuare a conflictului
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți deprinde instrumentarul metodologic de identificare a tehnicilor
de diminuare a conflictului în Sfânta Scriptură
• Veţi avea posibilitatea să aplicați principalele strategii de diminuare a
conflictului ideatic-religios la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

conflict, mediere, strategie, diminuare, vulpea bearcă, model

Dacă tinerii au tendința de a face dintr-o insectă din ordinul dipterelor (Culex pipiens)
a cărei denumire în latina populară este zinzálus sau tzintzalario (mai pe românește țân5’
țar), un armăsar mare de tot, este indicat ca profesorul de Religie să inverseze procedura.
Primii pași Atunci când toți se străduiesc să agraveze situația și să prezinte cât mai pronunțat liniile
conflictului, se impune în mod firesc o echilibrare. Această acțiune de diminuare a conflictului determină
de cele mai multe ori aplanarea certurilor și, uneori, chiar soluționarea lor. Orice dascăl poate observa că
certurile dintre elevi izbucnesc din mărunțișuri: că un coleg i-a atins cotul altuia în timp ce respectivul scria
Tatăl nostru și datorită atingerii (care întotdeauna este intenționată…) a stâlcit o literă;; că un coleg care s-a
declarat ateu a început să spună bancuri cu popi (de altfel, simpatice) 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 Cleopa? când unul
dintre elevi face o trăsnaie… și exemplele pot continua. Toate aceste situații care în sine nu sunt importante,
pot provoca conflicte de mai mare dragul mai ales când în clasă există unele tensiuni și focuri mocnite. În
acest registru imagistic, profesorul de Religie este un adevărat „pompier” care mai stinge cărbunii aprinși din
capul unora 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.
Astfel că, în cadrul acestei secvențe, îi propunem profesorului de Religie o prezentare a principalelor
strategii de diminuare a conflictului ideatic-religios la ora de Religie, și, implicit, modalitățile de aplicare a
acestora într-o manieră specifică disciplinei (un fel de PSI specific Religiei).

1. Limitele diminuării sau despre cât de mult să tăiem
„coada vulpii”
Din cele expuse în primii pași, se subînțelege faptul că multe din conflictele existente în
clase sunt cauzate de lucruri minore, de replici care, în mod normal, nu ar putea provoca
conflicte de mare anvergură. Din nefericire, tinerii care sunt implicați în conflict nu rea40’
lizează acest lucru. Stările de adversitate dintre ei îi fac atât de vulnerabili la conflict și nu
Teorie
înțeleg că e posibil ca vorbele spuse de unul dintre ei să nu aibă niciun substrat conflictual. Prin urmare, este important ca profesorul de Religie să privească lucrurile în profunzime pentru a înțelege
care sunt cauzele adevărate ale conflictului și ce anume a determinat amplificarea lui. Această diagnosticare
rapidă va permite diminuarea conflictului pentru ca acesta să fie direct proporțional cu cauzele lui.
Acțiunea de diminuare a conflictului, însă, nu este atât de simplă pe cât pare. Nu este ușor să pui capăt
unui conflict sau să reduci amploarea acestuia acționând cu superficialitate. Profesorul va necesita o atenție
deosebită la reacțiile părților implicate în conflict. O reducere semnificativă a intensității conflictului care
nu este asumată de persoanele implicate în ceartă poate genera o atitudine de respingere a mediatorului (în
cazul de față, profesorul) ceea ce ar însemna un eșec sever în tentativa de soluționare a conflictului. Ca atare,
este important ca, înainte de a încerca o diminuare a conflictului, profesorul să știe cu cine are de-a face și
până unde să se întindă pentru a nu depăși limitele sale de mediator.
Pentru a înțelege mai bine acest lucru, vom expune în continuare povestirea Vulpea bearcă redactată de Alexandru Odobescu în Pseudo-Kynegetikos (Fals tratat de vânătoare). Acesta povestește despre un
vânător care, de câte ori mergea la vânătoare, avea obicei să ia cu dânsul pe slujitorul său. Când se întorcea
înapoi, povestea celor care doreau să-l asculte o mulțime de întâmplări minunate, pe care oamenii nici măcar
nu și le-au imaginat vreodată. La aceste povești vânătorești nu lipsea niciodată slujitorul său, om cu frica lui
Dumnezeu, care nu avea alt rol decât să încuviințeze cele povestite. Azi așa, mâine așa, până când într-o zi,
acesta, sătul să mai fie martor mincinos, voi cu tot dinadinsul să plece de la stăpân. Stăpânul stărui să afle
pricina acestei neașteptate hotărâri, și, aflând motivul, îl rugă să mai rămână o vreme pentru a-l ajuta să se
dezbare de acest obicei prost. Vă lăsăm în continuare să savurați textul povestirii, îndemnându-vă să fiți cu
luare aminte la modul în care slujitorul îi sugerează să taie din coada vulpii:
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„– Ia ascultă, băiete, zise vânătorul! Văd că tu ești om cu frica lui Dumnezeu. Rămâi la mine și ajută-mă ca
să mă dezbar de pârdalnicul meu de nărav. Crede-mă, nici eu n-aș voi să spun ceea ce nu prea este tocmai
adevărul; dar ce să-i faci năravului? Mă ia gura pe dinainte. Așadar, să facem cum e mai bine; să facem între
noi o învoială, ca să scap și eu de așa urât cusur, să rămâi și tu împăcat cu sufletul. Când mă voi afla în vreo
adunare, tu să stai la spatele meu, și cât vei auzi că încep a croi câte una mai deocheată, tu să mă tragi de
mâneca hainei, căci eu îndată voi îndrepta-o după ființa adevărului.
Așa spuseră și așa rămase să fie.
Peste câteva zile, șezând la masă cu alții, vânătorul începu să povestească că la o vânătoare la care fusese de curând, i-a ieșit înainte o vulpe, care avea o coadă, o coadă lungă, lungă cel puțin de cinci stânjeni!!!
Pe când, în focul povestirii, el rostea cu cea mai deplină încredințare, ca și când lucrul ar fi fost întocmai după cum îl spunea, deodată se simți tras, pe dindărăt, de mâneca surtucului. Își aduse aminte de
tocmeala cu slujitorul; își luă vorba înapoi și, îndreptându-se că, în înfierbințeala vânătorii, nu va fi văzut
tocmai bine, reduse coada vulpii până la vreo doi stânjeni.
O nouă smânceală de haină îl făcu s-o mai scurteze cu un stânjen.
La a treia, o cionti până la doi coți.
Simțind încă și acum efectele restrictive ale conștiinței servitorului, se înduplecă a mai reteza din
coada vulpii:
– Doi coți întocmai nu va fi fost, zise el asudând, dar, pre legea mea, că era de un cot și mai bine!
Sluga, care se bucura acum și mulțumea în sine lui Dumnezeu, auzind pe stăpânul său cum se lepăda
din ce în ce mai mult de ispitele Satanei, crezu că e momentul nimerit spre a-l aduce la o deplină pocăință
și-l mai trase încă o dată de mânecă.
Dar răbdarea vânătorului era ajunsă la culme, și întorcându-se deodată înfuriat către neîmblânzitul
său censor, se răsti la dânsul, strigând în gura mare:
– Bine, mișelule! Nu ți-e destul cu atâta? Ce! vrei să las vulpea bearcă? Dar mai bine să te ia pe tine dracul
de o mie de ori, decât să rămâie vulpea mea fără coadă!”
(Alexandru Odobescu, Vulpea bearcă)
Povestirea se termină prost, atât pentru vânător, cât și pentru credincioasa lui slugă! Tentativa lui de
corijare a eșuat deoarece a subestimat pârdalnicul nărav al stăpânului său care nu putea să rostească adevărul
așa cum era el. Această neatenție l-a costat pe bietul om al lui Dumnezeu mult de tot. Nemairăbdând atenționările slujitorului care-i sugerau să reducă dimensiunile cozii la cât era în realitate, vânătorul a izbucnit
și l-a trimis odată pentru totdeauna tocmai la dușmanul Stăpânului său din ceruri. El care nu era obișnuit
să spună adevărul l-a învinovățit pe slujitor lăsând să se înțeleagă că acum el intenționează să mintă, lăsând
vulpea fără coadă…
Așadar, se impune ca profesorul să fie extrem de atent atunci când încearcă să diminueze cauzele sau
conflictul în sine, mai ales când firile elevilor sunt pornite și pregătite de înfruntare. În astfel de momente,
profesorul are mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu care poate să-i lumineze mintea pentru a rosti cuvintele potrivite și pentru a nu depăși limita care-l menține în poziția privilegiată de mediator.
Imaginați-vă că, în clipa în care intrați în clasă pentru a vă ține ora, veți găsi elevii adunați
în cerc în jurul a doi tineri care se ceartă destul de aprig. Mihai, un elev credincios care
are mare evlavie la părintele Cleopa, era extrem de mânios pe Vlad, un ateu convins care
75’
totuși rămânea la oră pentru a stârni tot felul de discuții în contradictoriu cu privire la crePractică dință. Se pare că cel dintâi a început să râdă de Mihai pentru simplul fapt că citește scrierile unui călugăr care a făcut doar clasele primare. Încercarea de discreditare a autorității părintelui Cleopa nu
era cea dintâi. În repetate rânduri, și-a bătut joc de reperul de credincioșie pe care-l avea Mihai. Acum, însă,
Mihai nu a mai putut răbda și a răbufnit. Și-a pierdut cumpătul și a început să-l jignească pe Vlad spunându-i
că-i un tâmpit ignorant care în scurt timp va fi pedepsit de Dumnezeu. Vlad zise: ”Tu ești un prost că pleci
botul la toate poveștile aste de doi lei…” Auzind acestea, Mihai a dorit să sară la bătaie, dar ați intrat în clasă.
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Cerințe:
1. Ce strategie aplicați pentru a diminua conflictul dintre cei doi, fără a avea vreo cunoștință privitoare la
discuție? Oferiți-ne un răspuns în aproximativ 200 de cuvinte.
2. Să presupunem că ați temperat conflictul și, după ce i-ați așezat pe tineri în bănci, le-ați cerut fiecăruia
dintre ei să-și prezinte varianta personală a conflictului. Ce i-ați spune lui Mihai pentru a diminua amploarea
conflictului său? Dar lui Vlad? Oferiți trei variante pentru fiecare dintre elevi.
Variante de răspuns pentru Mihai
1.
2.
3.
Variante de răspuns pentru Vlad
1.
2.
3.
3. Oferiți trei variante de răspunsuri pentru fiecare elev în parte care nu ar fi indicat să fie folosite, fiindcă ar
determina pierderea calității de mediator a profesorului de Religie
Variante de răspuns pentru Mihai
1.
2.
3.
Variante de răspuns pentru Vlad
1.
2.
3.

2. Strategii hristice de diminuare a conflictului
Când avem dileme privitoare la modul în care dorim să ne manifestăm într-o situație
anume, suntem sfătuiți de părinții duhovnicești să ne adresăm o întrebare care ne poate
determina să luăm hotărârea corectă: „Ce ar face Mântuitorul în această situație?” În
45’
condițiile în care sistemul nostru de gândire nu este viciat, vom putea lua decizia cea mai
Teorie
adecvată. Așadar, de fiecare dată când ne aflăm într-o lipsă de idei în privința strategiei
optime de soluționare a unui conflict, indiferent prin ce tip de abordare, să privim mai cu atenție Sfintele
Evanghelii. Acolo cu siguranță vom găsi o soluție, fiindcă Domnul nostru a fost contrazis, atacat, atras în
conflicte aproape la fiecare pas. Haideți să observăm ce strategii de diminuare a conflictelor a folosit Domnul
nostru și 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, nemiloșii justițiari ai legii lui Moise i-au zis: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă
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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). Ce îndrăzneală! 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? Ar
fi putut să-i întrebe, spre exemplu, unde e distinsul bărbat cu care femeia păcătuise. Și cum de le-a scăpat
personajul respectiv? Nu cumva l-au lăsat intenționat să dispară? Pentru el nu era valabilă a șasea poruncă
din Decalog? Sau oare numai pentru femei a zis Moise: Să nu fii desfrânat? Să nu-i judecăm prea aspru, poate
că l-au prins și pe el și l-au dat în mâna soțiilor lor ca să-l lapideze… 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, cred că fariseii au fost cam nedumeriți. De ce tace, se
vor fi întrebat? Unii poate că au crezut că acum l-au prins nepregătit. ce o fi scris Domnul acolo, nu avem de
unde ști și la urma urmei nu este atât de relevant. E important ce le-a spus după ce aceștia au insistat să-i afle
poziția față de acest caz. Așa că, ridicându-se de jos, 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… Iată cum a diminuat Domnul un conflict care risca să
ia o amploare destul de mare! Doar de câteva cuvinte a avut nevoie Mântuitorul pentru a reduce proporțiile
conflictului. Intervenția liniștită a Domnului i-a determinat pe 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 pârâşii 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 păcătuieşti.” (In 8,11).
Ce poate învăța profesorul de Religie de aici:
• conflictele pot fi diminuate printr-o fază inițială 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.
Diminuarea conflictului unui tânăr cu Dumnezeu pune capăt unor frământări puternice care pot
avea urmări nefericite. După ce-și vine în sine în urma unei vieți dezordonate, un tânăr poate avea remușcări
severe care să-l conducă la situații limită. Sentimentul culpabilității și lipsa de repere îi pot destabiliza cu
ușurință și-i pot provoca un conflict interior de o anvergură semnificativă. Durerea și suferința determinate
de întoarcerea sa la o viață firească îi pot răvăși interiorul. În astfel de cazuri, este important ca profesorul de
Religie să intervină și să-l ajute pe tânăr să se pună pe picioare. Iar acest lucru îl va putea face luând exemplu
de la Domnul nostru și, mai precis, de la felul în care El s-a purtat cu cei păcătoși. Cum credeți că s-a simțit
femeia prinsă în adulter, când Legiuitorul i-a oferit clemență și nu a judecat-o pentru greșelile ei? Toată angoasa ei interioară care o cuprinsese s-a risipit pentru că gravitatea faptei ei, care o poziționa în conflict cu
Legea și cu Legiuitorul, a fost diminuată de atitudinea iertătoare a Domnului. Ca reper de acționare pentru
profesorul de Religie putem aduce aici o istorioară din Pateric:
Se spune că un om care a comis multe păcate grave a ajuns să fie atât de mustrat de cuget încât a plecat la
un pustnic renumit pentru a afla dacă se mai pot îndrepta lucrurile în viața lui. Povestindu-i părintelui ce
a făcut până atunci, l-a întrebat cât timp ar fi necesar să se căiască pentru faptele sale. Părintele i-a spus că
dacă va avea pocăință sinceră, un an îi va fi suficient. Mirat de cuvintele pustnicului, omul a intervenit și a
zis că nici măcar 10 nu i-ar fi de ajuns. Atunci pustnicul a continuat și a zis că în șase luni se va îndrepta.
Auzit acestea, cel păcătos a replicat că poate doar 15-20 de ani ar fi mai indicați. Și tot așa au continuat
până când pustnicul i-a zis că este de ajuns să spună doar odată rugăciunea Tatăl nostru și să creadă că
Dumnezeu l-a iertat. Diminuarea canonului a avut efectul așteptat. Omul respectiv s-a liniștit, deoarece
odată cu această reducere a căii spre îndreptare i-a soluționat conflictul interior pe care-l avea cu Dumnezeu.
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O altă strategie de diminuare a conflictelor aplicată de Mântuitorul o putem întâlni în episodul în
care fariseii s-au revoltat pe ucenicii Domnului care au cules spice și au mâncat grâu în zi de Șabat (Mt 12,18). Acest gest al ucenicilor de a-și potoli foamea așa, din mers, fiindcă Iisus călătorea cu ei prin semănături,
a fost perceput de farisei ca o încălcare a prescripțiilor șabatice care interziceau iudeilor să facă acest lucru.
Această abordare încorsetată în litera legii nu era în conformitate cu duhul Legii. Dumnezeu oferise zilei de
Șabat altă menire, nu doar aceea de a-l obliga pe om să se abțină de la anumite munci sau lucrări cotidiene.
Așa că, pentru a le demonstra că menirea interdicțiilor șabatice avea ca scop odihnirea omului în rugăciune
și contemplarea lui Dumnezeu, Mântuitorul le aduce înainte două exemple care aveau să diminueze amploarea pe care ei o confereau acestui conflict religios. Cu alte cuvinte, Domnul le-a zis ceva de genul: Domnilor
cred că ar fi indicat să puneți mâna pe Scriptură și veți vedea că Dumnezeu nu consideră păcat anumite lucruri pe care voi le blamați la ucenicii Mei. Vă aduceți aminte că regele David a mâncat împreună cu oamenii
lui pâinile punerii înainte care nu se cuvin decât preoților să le mănânce? L-a pedepsit Domnul pentru fapta
sa? A fost o situație excepțională, îmi veți zice! De acord, dar pe ucenicii Mei de câte ori i-ați văzut mâncând
grâu în zi de Șabat? Dacă exemplul acesta nu e atât de potrivit, ce-mi veți zice de următorul? Preoții calcă ziua
odihnei săvârșind ritualurile de la Templu? Să zicem că se împlinesc opt zile de la naștere și copilașul urmează să fie circumscris potrivit prescripțiilor aceleiași legi. Încălcarea cărei legi va fi păcat mai mare? Netăierea
împrejur sau călcarea sâmbetei? Ca să nu aveți dubii vă spun Eu: niciuna! Fiindcă litera legii pe care puneți
voi atâta accent, neținând seamă de duhul legii, îl împovărează și îl încorsetează inutil pe om, iar Dumnezeu
știe asta. Ca atare, nu amplificați o prevedere legislativă mai mult decât e cazul și nu provocați conflicte doar
de dragul disputei. Că de față e chiar cel care a dat Legea lui Moise. Prin urmare, să readucem proporțiile
gestului apostolilor Mei la limitele normale, nu la cele pe care le exagerați voi!
Ce poate învăța profesorul de Religie de aici:
• exagerările de orice fel vor fi temperate;
• se impune ca rigorismul unor tineri privitor la respectarea legilor sau poruncilor să fie diminuat;
• asumarea diminuării conflictului ideatic religios de către una din părți se face prin oferirea de argumente din autorități recunoscute;
• se recomandă promovarea duhului legii Domnului pentru a diminua amploarea conflictelor.
1. Identificați în Evanghelii un alt episod în care Domnul nostru diminuează un conflict.
Explicați în 200 de cuvinte modul în care se realizează această diminuare și prezentați
maniera în care această strategie se poate aplica la clasă.
75’
2. Victor provine dintr-o familie de creștini scrupuloși și, ca atare, este obișnuit să respecte
Practică cu rigurozitate poruncile și prevederile bisericești. El se revoltă de atitudinea dumneavoastră destul de permisivă față de Tudor care, printre altele, a afirmat că lui i se pare că Iisus Hristos 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.
6

Punctul pe i
Una dintre cele mai recomandate strategii de soluționare a conflictelor ideatic-religioase este
diminuarea cauzelor sau a semnificației disputei în sine. În vederea aplicării acestei strategii,
i se recomandă profesorului de Religie să aibă multă vigilență și să se dovedească suficient de
perspicace față de toate datele conflictului. Aceste abilități îi vor permite să reducă amploarea
unor conflicte până la limita în care își poate păstra statutul de mediator, lucru care este esențial
pentru soluționarea conflictului.
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Strategii de confruntare în conflictul ideatic-religios
la ora de Religie
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Strategii scripturistice de confruntare directă, fără menajamente
2. Strategii scripturistice de confruntare indirectă, prin istorioare
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți deprinde instrumentarul metodologic de identificare a tehnicilor
de confruntare în conflictul ideatic-religios în Sfânta Scriptură
• Veţi avea posibilitatea să aplicați principale strategii de confruntare în
conflictul ideatic-religios la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

conflict, mediere, strategie, confruntare, David, model`

Uneori, pentru a soluționa un conflict, profesorul de Religie este nevoit să intervină ferm.
Confruntarea directă a celor care generează și susțin conflictul poate fi metoda cea mai
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potrivită, deoarece elevii nu se prea așteaptă ca profesorul care propovăduiește religia iuPrimii pași birii și a toleranței să fie decisiv în rezolvarea unei dispute. Această atitudine dezarmantă
și surprinzătoare poate tranșa decisiv un conflict, în special când dascălul nu obișnuiește să soluționeze astfel
conflictele sau când tinerii care provoacă disensiunea sunt foarte incisivi. Să ne gândim doar la Sfântul Ioan
Botezătorul și la fermitatea cu care i-a confruntat pe fariseii fățarnici. Când aceștia din urmă și-au etalat statutul
privilegiat de fii ai lui Avraam (așa cum se mai laudă unii tineri că sunt fiii și fiicele nu știu cărui director, preot,
profesor, medic, patron…), blândul justițiar, care a pregătit venirea Mântuitorului, le-a zis pe față să stea cuminți că, de voiește Dumnezeu, din piatră scoate urmași ai lui Avraam. Vă dați seama ce au simțit din moment
ce ei, care se credeau lumina lui Israel, cei care călăuzesc gloatele neștiutoare de Lege spre sânul părintelui lor,
au fost trecuți în rândul șopârlelor și viperelor? În fața unei confruntări atât de ferme, fariseii s-au mai potolit și
au tăcut mâlc. Această paradigmă, asupra căreia vom reveni pe parcursul secvenței, reprezintă extrema de sus a
confruntării pe care o recomandăm doar în situații excepționale. Pe lângă aceasta, Sfânta Scriptură cuprinde și
alte metode și strategii de confruntare, mai blânde, expuse voalat care conduc, însă, spre același rezultat.
Astfel că, în cadrul acestei secvențe îi propunem profesorului de Religie prezentarea principalelor
strategii de confruntare în conflictul ideatic-religios la ora de Religie, și, implicit, modalitățile de aplicare a
acestora într-o manieră specifică disciplinei.

1. Strategii scripturistice de confruntare 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 care este
perceput de elevi ca reper de moralitate, ca o persoană care cu adevărat împlinește ceea ce
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învață și care nu are manifestări ipocrite, va fi invulnerabil dacă se va hotărî să confrunte cu
Teorie
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 două exemple noutestamentare de confruntări din care
suntem siguri că vom avea cu toții de învățat.
După cum am subliniat în Primii pași, personajul asupra căruia ne vom opri mai întâi este Sfântul Ioan
Botezătorul. Acest personaj unic în istoria mântuirii este privit cu o oarecare rezervă de oameni pentru caracterul
lui intransigent. Majoritatea se raportează la el ca la un justițiar neobosit care amenință că securea stă la rădăcina
copacului neroditor și că Dumnezeu, sub chipul unui treierător, va despărți numaidecât grâul de pleavă, iar pe cea
din urmă o va arunca în foc. Această caracterizare nu-l reprezintă decât parțial pe Sfântul Ioan. Acesta era asemenea unui părinte iubitor care, văzând că fiii lui se apropie de foc, strigă pentru a-i avertiza de răul ce li se poate
întâmpla. Și, dacă privim cu atenție cuvântările sale, vedem că sfaturile oferite celor care cu sinceritate îl întrebau
ce să facă (vameși, soldați, oameni de rând etc.) erau lipsite de orice fel de amenințare. Așadar, renumele de justițiar
i-a fost conferit în urma confruntărilor sale cu fariseii fățarnici.
Această categorie de israeliți l-a determinat să aibă o atitudine incisivă. Pentru a-i corija, Înaintemergătorul
a înțeles că nu este altă cale decât confruntarea directă, fără niciun menajament. Așa că, atunci când s-au apropiat
de el fariseii și saducheii, cei care mai înainte au trimis iscoade la Iordan să vadă ce face și cine anume este (In
1,19-27), Ioan i-a confruntat direct. Înainte de a reda monologul dur la adresa acestora, e necesar să înțelegem că
atitudinea sa a fost justificată de rechizitoriul nepotrivit pe care trimișii lor i l-au făcut lui Ioan. Aceștia au venit și
l-au întrebat cine este? Știind ce anume urmăresc, Ioan le-a zis că nu este el Mesia. Atunci ei l-au întrebat, pe rând,
dacă nu cumva este Ilie sau Proorocul despre care le-a profețit Moise că va veni? Întrebările lor nu erau puse la
voia întâmplării, ci aceștia doreau să afle dacă nu cumva acesta este Mesia sau un profet căruia i s-a încredințat o
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misiune divină. Când Ioan nu își asumă niciuna din aceste numiri, trimișii mai marilor iudeilor îl întreabă cine
anume este. După ce Botezătorul le răspunde că el este glasul celui ce strigă în pustie: „Îndreptaţi calea Domnului”,
despre care profețise Isaia, acești preoți și leviți își depășesc atribuțiile și îi cer justificarea faptelor Sfântului Ioan:
„De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul?” (In 1,25). Ei nu au înțeles răspunsul voalat al
lui Ioan, și nici nu și-au dat seama că profetul care stă înaintea lor e un om smerit. Ioan nu le-a răspuns nimic, ci îi
aștepta pe mai marii lor, pe cei care i-au trimis. În acest context putem să înțelegem mai bine motivul pentru care
Sfântul Ioan i-a luat așa de tare pe farisei și saduchei. Oare ce or fi gândit aceștia când Ioan le-a zis: „Pui de vipere,
cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă și să nu credeţi că puteţi zice în
voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.”
(Mt 3,7-8)? Dacă vreunul dintre ei ar fi îndrăznit să îl contrazică, am fi avut poate de-a face cu un rechizitoriu mult
mai aspru decât cel pe care l-a făcut Mântuitorul Însuși! Așa că, după această confruntare, Sfântul Ioan i-a făcut să
înțeleagă că înaintea lui și a Domnului ei sunt mai păcătoși decât oamenii de rând.
Chiar dacă i-au afectat cuvintele Sfântului Ioan, mai marii iudeilor au tăcut, fiindcă nu puteau riposta
înaintea unui om cu viață sfântă, cu verticalitate, în fața celui care nu s-a sfiit ca pe regele Irod să-l corijeze atât de
aspru pentru imoralitățile lui. Se vor fi gândit că dacă acest om nu se sfiește să-l acuze pe rege, cel înaintea căruia
toți se închinau, pe ei îi va condamna fără întârziere.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici?
• să fie ferm atunci când are de-a face cu ipocriți;
• să îi confrunte pe elevii actori ai unui conflict atunci când nici nu se așteaptă;
• că adevărul trebuie scos la iveală întotdeauna; să nu ofere elevilor posibilitatea de a se ascunde în
spatele unui statut privilegiat oferit de poziția socială a părinților;
• să nu le fie frică să dea mărturie pentru adevăr;
• să nu-și confrunte oponenții de la prima dispută;
• să-i ia prin surprindere și să-i lase fără cuvânt de apărare înaintea colegilor.
Cel de-al doilea eveniment pe care-l aducem înaintea dumneavoastră este 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 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 eşti
iudeu, trăieşti ca păgânii şi nu ca iudeii, de ce sileşti pe păgâni să trăiască ca iudeii? Noi suntem din fire iudei, iar
nu păcătoşi 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 poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• când un elev cuminte și credincios nu are o atitudine conformă cu credința, el poate fi confruntat
pe față, fără reținere;
• dacă atitudinea unui astfel de elev influențează negativ atitudinile celorlalți, este recomandat ca
apostrofarea să fie cât mai directă;
• 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 obligatoriu 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).
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1. Menționați în 200 de cuvinte cea mai directă confruntare pe care considerați că o puteți
face unui tânăr ipocrit. În redactarea răspunsului, expuneți și fățărnicia la care faceți referire.
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Practică
2. 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!

Andrei
Profesorul

Pe toți care nu o cinstesc cum se cuvine pe Maica Domnului, Mântuitorul îi va pedepsi
cu asprime. O să vedeți!

Andrei
Profesorul

Cei care nu țin post sunt oameni slabi că nu se pot controla.

Andrei
Profesorul
Andrei

Dacă nu te rogi cel puțin de trei ori pe zi, nu te poți numi creștin.

Profesorul

2. Strategii scripturistice de confruntare indirectă,
prin istorioare
Confruntarea directă, fără a-i menaja în vreun fel pe tineri, îi poate afecta pe unii, și,
uneori, chiar escaladarea conflictului poate lua o turnură extrem de negativă.Elevii se
simt atacați în acele momente și, chiar dacă nu ripostează datorită autorității profesorului
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sau argumentelor aduse de el în confruntare, din punctul lor de vedere, conflictul nu este
finalizat oricât de mult s-ar strădui dascălul. Atitudinea incisivă a acestuia poate influența
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hotărâtor soarta confruntării care, din nefericire, nu este una pozitivă. Prin urmare, e important ca profesorul
de Religie să aibă în vedere sensibilitatea elevilor care se simt agasați până și de cele mai nevinovate remarci.
Suplimentar, 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 Sfânta Scriptură. Vom oferi două exemplificări și apoi
vom extrage concluziile privitoare la această strategie care se dovedește a fi extrem de eficientă.
Primul exemplu îi are ca protagoniști pe profetul Natan și pe regele David care, cu ceva timp în urmă,
săvârșise două păcate extrem de grave: adulterul cu Batșeba și uciderea lui Urie. Deși era un om evlavios, regele
intrase într-o stare de orbire sufletească și nu conștientiza gravitatea păcatelor sale. Din acest motiv, Dumnezeu a
considerat că este necesar să-l trimită pe profetul Natan pentru a-l deștepta din înșelarea în care se afla. Este important să menționăm că, în viziunea Părinților Bisericii, acest eveniment nu s-a petrecut decât după o perioadă
lungă de timp de la săvârșirea acelor păcate. Dacă Natan ar fi intervenit imediat după cădere, când regele încă era
învăluit de pofta de desfrânare, deznodământul întâlnirii lor ar fi fost probabil altul. Mânia și întunecarea minții în
care se afla l-ar fi putut determina pe David să poruncească chiar executarea profetului. Așa că după ce David și-a
mai venit în fire, profetul s-a apropiat de el și și-a început pledoaria confruntării sale cu o istorioară:
„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”. (2Rg 12,1-4)
Impactul acestei povestiri a fost cel așteptat. Regele s-a revoltat de această nedreptate și a rostit grabnic o sentință împotriva celui care a săvârșit această faptă: „Precum este adevărat că Domnul este viu, tot aşa
4

este de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte…”. Era firesc că aibă această reacție și
credem că orice om cu o fărâmă de moralitate în suflet ar fi făcut la fel. Când a auzit aceste cuvinte, profetul
a înțeles că regele și-a mai venit în fire și l-a confruntat direct zicându-i: „Tu eşti omul care a făcut aceasta!”
(2Rg 12,7). În aceste condiții, David nu avea cum să mai dea înapoi. Era constrâns de propriile afirmații să
asume toată dojana profetului și, implicit, pedeapsa pentru faptele sale. Nu a zis el, oare, că omul care a făcut
așa ceva e vrednic de moarte? Natan și-a pregătit confruntarea directă, fără menajamente, în mod indirect,
prin istorioara respectivă. După ce a primit feedback-ul așteptat, efectul a fost devastator! Dacă nu ar fi folosit
această istorioară, nu i-ar fi putut spune lui David toate câte i-a zis sau cel puțin nu ar fi fost atât de decisiv
în pledoaria sa pentru dreptate. Din textul sfânt aflăm că strategia de confruntare indirectă prin istorioară a
dat roade. David și-a asumat greșelile și și-a mărturisit păcatele.
Cel de-al doilea exemplu îi are ca protagoniști pe Mântuitorul Hristos și pe un fariseu al cărui nume
este Simeon. Acesta din urmă l-a invitat pe Hristos 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 în cazul 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 Simeon, Domnul și-a început cu calm strategia sa
de confruntare, spunându-i gazdei o istorioară fără ca acesta să aibă vreo idee unde vrea Iisus Hristos să ajungă:
„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, Simeon i-a spus Domnului că datornicul care avea o sumă mai mare de înapoiat îl va iubi mai mult. Primind răspunsul așteptat,
Domnul și-a începe pledoaria cu fermitate pe deplin justificată. Simone, i-a spus Mântuitorul, te îndoiești de
capacitatea mea de a vedea inimile oamenilor? Nu e nicio problemă! Hai, totuși, te compar puțin cu această
femeie pe care tu o desconsideri: Am intrat în casa ta și apă să mă spăl pe picioare nu mi-ai dat. Oare nu așa
prevedea legea? Cum ți-ai arătat cu ospitalitatea față de mine? Unele gazde, în semn de prețuire și de slujire
chiar spală picioarele oaspeților! Tu, nici măcar apă nu mi-ai adus! În schimb, această femeie, de când a venit,
nu contenește să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să mi le șteargă cu părul capului ei, adică cu podoaba
cea mai de preț pe care o are o femeie! M-ai sărutat tu, oare, pe obraz când am intrat în casa ta? Nu e oare
acesta semnul unui bune primiri? Oare nu știai că frații își urează unii altora sănătate prin această sărutare
sfântă (cf. 1Cor 16,20)? În schimb, această femeie nu contenește să-mi sărute picioarele, Simone, de când a
intrat aici! Ai uns tu oare capul Meu cu untdelemn? Nici măcar nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare, darămite untdelemn pentru păr… Femeia aceasta în schimb a uns nu părul capului, ci picioarele mele cu un mir
de mare preț... care valorează mult mai mult decât tot ceea ce ai pus tu aici pe masă! Și atunci, Simone, cum
să te privesc pe tine care ai dat atâtea dovezi de desconsiderare a oaspetelui pe care tu l-ai invitat în casa ta?
Așa că 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 pe mine. 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 unor istorioare dă roade
de fiecare dată și, dacă nu determină o recunoaștere a vinei, atunci cel puțin împiedică continuarea fățișă a
conflictului.
Ce poate învăța 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 tânărului, dacă acesta încearcă să se eschiveze de la acceptarea
unei realități pe care în prealabil a validat-o.
5

1. Indicați un alt eveniment scripturistic în care Mântuitorul sau un alt personaj scripturistic
din Vechiul sau Noul Testament aplică aceeași strategie de confruntare indirectă prin isto10’
rioare/pilde. Redați episodul în aproximativ 200 de cuvinte și extrageți două aspecte pe care
Practică le-ați învățat din episodul respectiv, în vederea stabilirii propriei strategii de confruntare.
2. Dan este bătăușul clasei. De fiecare dată își găsește o justificare pentru fiecare lovitură pe care o oferă cu
dărnicie colegilor lui. Creați o strategie de confruntare indirectă a acestuia folosind o istorioară după modelele prezentate mai sus. După ce ați obținut răspunsul așteptat de la Dan la întrebarea pe care i-ați adresat-o
la sfârșitul istorioarei, prezentați, în 100 de cuvinte, modul în care îl veți confrunta direct.
Istorioara

Întrebarea
Răspunsul lui Dan
Confruntarea directă a lui Dan

Punctul pe i
De multe ori este recomandat ca, într-un conflict, profesorul de Religie să intervină decisiv
și să-i confrunte pe cei care provoacă disputele. Acest lucru îl poate face în două moduri, fie
printr-o confruntare directă în care să-și expună poziția decisiv, fără menajamente, fie printr-o
confruntare indirectă în care să se folosească strategic de o istorioară verosimilă pentru a-i constrânge pe cei care reprezintă ținta confruntării să accepte realitățile pe care ei le-au certificat
înainte prin expunerea unei poziții față de istorioara respectivă. Considerăm că eficiența celei
de-a doua metode este mult mai mare și, ca atare, o recomandăm cu căldură.
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Factori ergonomici, curriculari/extracurriculari
şi de distragere a atenţei relevanţi în managementul conflictului
ideatic-religios la ora de Religie
(60’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Factori ergonomici, posibil generatori de conflicte
2. Factori curriculari/extracurriculari, posibil generatori de conflicte
3. Factori de distragere a atenţiei, posibil generatori de conflicte
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conştientiza care sunt factorii ergonomic, curriculari/ extracurriculari și
de distragere a atenției ce pot genera conflicte în cadrul orei de Religie
• Veţi avea la îndemână câteva sugestii de modalităţi în care puteţi manageria
conflictele de felul celor de mai sus

III. Cuvinte-cheie

factori ergonomici, factori curriculari, factori extracurriculari, factori
perturbatori, distragerea atenției, conflict, conflict religios

Ora de Religie, alături de alte ore, cum ar fi cele ale disciplinelor opţionale, este de
multe ori percepută de către elevi fie ca o oră de relaxare, fie ca una de pregătire pentru
5’
disciplinele „importante” (cele la care se susţin examene), de pregătire pentru diferite
Primii pași olimpiade, concursuri etc. De aici decurge şi atitudinea unora dintre elevi la această oră,
atitudine ce se poate manifesta prin ostilitate faţă de profesor, prin lipsă de interes faţă
de materialul predat, sau chiar prin opoziţia faţă de învăţăturile predate.
Secvenţa de faţă îşi propune să identifice aspectele de factură ergonomică, curriculară, extracurriculară,
şi diferite alte aspecte perturbatoare care pot constitui momentul declanţator sau fondul unei situaţii cu
potenţial conflictual la ora de Religie. După faza de identificare, în modelele propuse vom insera şi câteva
soluţii sau modalităţi de evitare/soluţionare a conflictelor de tip ideatic-religios la ora de Religie.

1. Factori ergonomici, posibil generatori de conflicte
Amenajarea corespunzătoare a spaţiului didactic/sălii de clasă şi prezenţa materialelor
didactice adecvate desfăşurării orei de Relgie, dotările şi mobilierul clasei, sau în unele
cazuri, lipsa acestora pot constitui un factor favorizant unor situaţii conflictuale. Evident
că, în urma parcurgerii secvenţei anterioare, înţelegem faptul că aceşti factori externi nu
20’
sunt întru totul responsabili de declanşarea conflictului, ci sunt invocaţi doar pentru a
masca alte cauze. Tocmai datorită acestui fapt ar fi de dorit să fie eliminaţi la timp, pentru
Teorie
a putea conduce ora înspre dezbateri de calitate.
Ora de Religie începe de regulă cu o rugăciune rostită de profesor împreună cu elevii. De cele mai
multe ori, accentul se pune doar pe acest moment, important de altfel la debutul orei, dar lipseşte preocuparea
declarată pentru confortul lor fizic. Întrebări pregătitoare de atmosferă, aparent banale, pot face diferenţa
între o oră cu un debut promiţător şi una cu potenţial conflictual. Orice cadru didactic îşi cunoaşte foarte
bine elevii care au obiceiul să-şi manifeste nemulţumirile cu privire la ceea ce consideră un real motiv de
distragere a atenţiei. Tocmai acestora trebuie să le fie adresate întrebări de forma: „Aveţi destul loc?”, „Ați
vrea să deschidem puțin geamul?” sau: „Lumina nu vă deranjează?”. E posibil ca cei câţiva elevi care poate ar
fi dorit să contribuie într-un fel la tulburarea orei să fie mişcaţi prin abordarea directă şi să preia mesajul de
„pace” la modul personal, devenind aliați ai profesorului sau, cel puţin, parteneri de discuţie interesați.
Identificarea acestui tip de factori posibil provocatori de conflict are ca scop tocmai eliminarea lor din
lista celor cu potenţial ridicat de perturbare a orei. Prezentăm mai jos o scurtă inventariere a acestora, fără
pretenţia de a-i epuiza, aceștia fiind diferiți de la clasă la clasă, de la oră la oră.
Mobilier fixnu permite
participarea elevilor în
mod egal la actul didactic

Mobilier impropriu din
punct de vedere calitativ

Factori
ergonomici
generatori
de conflicte

Insuficienta dotare a
clasei
2

Absența
materialelor
didactice specifice
disciplinei

Numiți și alți 3 factori ergonomici care pot genera conflicte la ora de Religie și explicați
succint, în cazul fiecăruia, de ce au un potențial conflictual.

30’
Practică

2. Factori curriculari și extracurriculari,
posibil generatori de conflicte
Presiunea psihologică generată de toate celelalte materii poate constitui la nivelul
claselor liceale un prim factor de stres suficient de des invocat şi care lasă deseori cadrele
didactice fără suficiente argumente în faţa acestor motive invocate. Îngăduinţa, specifică
15’
unui cadru didactic ce predă disciplina Religie, devine, fără să realizăm, un fond ce duce
Teorie
încet spre superficialitate. Un echilibru între această atitudine şi exigenţă ar pute oferi
suficient spaţiu pentru afirmarea unor concepte, ce au rolul de a-i forma pe aceşti tineri. Aşadar acest prim
factor disturbator poate fi redus ca intensitate şi frecvenţă doar cu efort de convingere, atât prin folosirea
unor materiale atractive, prin propunerea unei abordări interactive a temelor cât şi prin motivarea elevilor,
identificând în fiecare lecție esenţa şi prezentându-i în mod convingător valoarea formativă.
Motive invocate de elevi
Încărcarea excesivă a curriculei, a orarului.

Consecinţa
Perceperea orei de Religie ca un bun prilej de odihnă, relaxare sau descărcare a unor frustrări.

Elevii cu astfel de performanţe vor folosi ora de Religie
Presiunea altor activităţi de performanţă (olimpiade,
fie pentru pregătiri suplimentare, fie se vor învoi în mod
concursuri).
constant de la aceste ore ignorându-le importanţa.
Considerarea materiilor ce prevăd evaluări sau examene Lăsarea în umbră a acelor discipline ce nu prezintă „imnaţionale ca fiind prioritare.
portanţă”.

30’
Practică

Trecând prin filtrul propriei experienţe consecinţele generate de anumiţi factori posibili
declanşatori de conflict, relataţi o astfel de experienţă în 100 de cuvinte, descriind modul
în care aţi reuşit să dirijaţi ora astfel încât să câştigaţi/recâştigaţi atenţia elevilor, indiferent
de tipul de distragere.

3. Factori de distragere a atenţiei,
posibil generatori de conflicte
Dacă preocupările invocate anterior se înscriu într-un spaţiu rezonabil al motivelor
invocate de către elevi pentru a se sustrage, într-un fel sau altul, de la ora de Religie, zona
greu de acceptat şi cel mai greu de gestionat este cea care presupune un adevărat război cu
20’
tehnica, cu şanse slabe de izbândă atâta timp cât educaţia şi, mai ales, regulamentul şcolar
Teorie
nu vine în sprijinul nostru. Ce e de făcut? Cum putem să concurăm cu aceste gadget-uri?
Care este secretul atragerii elevilor cu tendinţe vădite de a tulbura orele şi al eliminării oricăror altor factori
cu evident potenţial conflictual?
Prezentăm în continuare un tipar clasic de acțiune-răspuns între profesor și elevi, pentru a
argumenta necesitatea actualizării și înnoirii metodelor de predare la ora de Religie pentru a elimina
factorii perturbatori, având în vedere că este o disciplină care, în ansamblul pregătirii școlare, nu reprezintă
o prioritate pentru elevi.
3

Profesor de
disciplină la care
există examen
național/ Măsuri

Descriere situaţie

Efecte/reacţii
anticipate

Profesor de Religie/
măsuri

Efecte/reacţii
anticipate

Pasul 1
Elevii sunt atenţi la
telefonul mobil în
timpul orei

- ameninţă cu scoaterea la răspuns

- elevul se conformează exigenţei

- atenţionează verbal
fără instrumentele
constrângătoare
eficiente

- susţine că e atent
dar continuă să îşi
folosească telefonul

Pasul 2

- profesorul îşi
continuă demersul
didactic, nestingherit

- elevul părăseşte
preocupările anterioare şi se capacitează

- profesorul continuă
demersul didactic fără concursul
elevului

- elevul îşi iroseşte
pentru moment
ocazia de contribui
la propriul progres
spiritual

Pasul 3

-profesorul continuă
demersul predării
- elevul continuă să
fără să mai întâmpine manifeste interes față
greutăţi de natură
de cele prezentate
comportamentală

- profesorul schimbă - elevul (elevii) devin
metoda de predare,
interesaţi şi abanoferă elevilor fişe cu
donează, cel puţin
întrebări ce stârnesc pentru moment, jocul
interesul elevilor
pe telefonul mobil

Lucrări de
construcţie/
renovare în zonă

Elevii turbulenţi

Orele susţinute în
apropierea terenului
de sport

Utilizarea
gadget-urilor în
timpul orei

Comunicarea în
timpul orei, fără
legătură cu subiectul
acesteia

factori
cu potenţial
disturbator

oboseala

Dacă privim în trecutul neamului nostru, sau la atitudinea unora din marile personalități ale omenirii,
vom observa că o atitudine de „învingător” este aceea de a ieși cu bine dintr-o înfrângere, ba chiar de a ști
cum să o transformi în victorie. Așa au procedat unii dintre cei mai mari conducători ai românilor (a se vedea
câteva momente din cursul domniei lui Ștefan cel Mare), așa au gândit unele din cele mai strălucite minți ale
omenirii.
„În centrul fiecărei dificultăți se află
o oportunitate.”
(Albert Einstein)
4

În sensul celor de mai sus, preocuparea excesivă a elevilor pentru tehnologia modernă (internet,
calculator, telefon, diverse alte gadget-uri), poate fi folosită de profesorul de Religie pentru antrenarea elevilor
în mod constructiv în procesul de învățământ. Astfel, profesorul le poate cere să găsească pe internet anumite
informații despre personaje și evenimente biblice, imagini pentru subiectele predate, hărți, materiale audiovideo etc. Această atitudine va capta atenția elevilor și-i va canaliza pe făgașul lecțiilor de la ora de Religie,
dacă la aceasta vor folosi tehnicile moderne care îi pasionează.
1. Concepeţi un dialog de 10-12 replici între dumneavoastră şi elevi în care să captați atenția
elevilor în favoarea temei predate, în situația presiunii unor evaluări la alte discipline.

30’
Practică

2. Concepeți un exercițiu în cadrul căruia să cereți elevilor să contribuie cu informații
referitoare la o temă la alegere din programa unei clase de liceu la care predați, folosind
internetul în timpul orei.

Punctul pe i
Este important ca profesorul de Religie să conștientizeze potențialul conflictual pe care factorii ergonomici, curriculari, extracurriculari, sau de altă natură, implicați în desfășurarea orei
de Religie, îl pot avea. O abordare corespunzătoare a acestor factori îl va ajuta pe profesor să
preîntâmpine sau să aplaneze conflictele, iar cu tact pedagogic, chiar să gestioneze respectivele
situații în folosul orei sale.
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Valorizarea soluționării conflictului ideatic-religios
la ora de Religie în etapa postconflictuală
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Descrierea etapei de valorificare postconflictuală
2. Modalităţi de valorificare a conflictului ideatic-religios
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea folosi concluziile oferite de analiza atentă a cauzelor şi efectelor conflictului în prevenirea altor conflicte
• Veţi avea o imagine clară a beneficiilor sau a pierderilor ce rezultă în
urma conflictului.

III. Cuvinte-cheie

conflict ideatic-religios, soluționare, etapă postconflictuală

Valorizarea conflictului presupune analiza momentului final al acestuia. Se vor supune astfel atenţiei atât concluziile profesorului, cât şi cele ale elevilor. Aceştia se vor orienta asupra
5’
beneficiilor obţinute în urma soluţionării conflictului, participanţii la dezbatere fiind inPrimii pași vitaţi 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 conştient în situaţiile în care
tematica propusă va genera discuţii contradictorii.
Scopul acestei secvenţe 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.

1. Descrierea etapei de valorificare postconflictuală
Ora de Religie poate constitui, prin tematica propusă şi prin modalitatea de abordare a
acesteia, o cale de modelare a individului, un mod viabil de a răspunde multitudinii de întrebări specifice oricărei vârste şi, mai ales, vârstei adolescenţei. Dorinţa de a experimenta,
25’
de a afla sensul lucrurilor, domină această perioadă de viaţă, fiind caracterizată şi de capaciTeorie
tatea de a exprima liber gândurile şi sentimentele. În ciuda tendinţei generale de a considera
o situaţie conflictuală ca fiind generatoare de tensiuni ireconciliabile, nu toate conflictele şi, mai ales, nu cele
veritabil ideatic-religioase, conduc spre situaţii greu de gestionat.
În mod paradoxal, situaţiile conflictuale pot încuraja introspecţia, pot constitui mijloace de educare a
unei atitudini favorabile comunicării, acceptării unor puncte de vedere diferite sau punţi de legătură către alte
subiecte ce favorizează dezvoltarea spirituală şi intelectuală. Toate etapele unei situaţii conflictuale pot să fie
valorificate prin modul în care soluţionăm un conflict, însă etapa ce succede soluţionarea conflictului vorbeşte
despre modul în care părţile implicate înţeleg să folosească rezultatele obţinute. Aceste beneficii, ce urmează
firesc în urma unei confruntări ideatice, nu sunt întotdeauna ușor de sesizat. Sub presiunea argumentelor
susținute, cei implicați pot fi incapabili să sesizeze avantajele ce se ascund în spatele argumentării și contrargumentării. Importantă, în această etapă, este tocmai această scoatere în evidență a influenței pozitiv-formative
pe care discuțiile, argumentele invocate și strategiile folosite le au asupra dezvoltării discursului argumentativ,
asupra modului de a gândi și a acționa în situații similare.
Seriozitatea și deschiderea profesorului în managerierea conflictului vor încuraja clarificarea unor subiecte în viitor, prin intermediul unor escaladări pozitive ale conflictelor. În foarte multe situaţii, cei implicaţi
în conflict sunt mult prea uşor captaţi de ideile promovate de cei mai intens implicaţi emoţional, încât pot
ajunge să nu-şi mai cunoască propriile nevoi sau interese. Alteori, situaţia postconflictulă nu aduce soluţii satisfăcătoare pentru toţi cei implicaţi, fiind astfel, un posibil motiv pentru disensiuni ulterioare. Aici va interveni
tot măiestria profesorului care va putea clarifica faptul că răspunsurile uneori sunt deschise, că nevoile fiecăruia
sunt diferite şi de aceea ele necesită, adesea, o abordare personalizată.
Există tendința de a evita discuțiile postconflicuale tocmai pentru a câștiga timp, pentru a reveni la climatul favorabil predării. Se omite astfel, în această etapă, tocmai esențialul. Chiar dacă timpul afectat analizei
postconflictuale este redus ca extindere, e mult mai bine decât dacă acest moment nu ar exista deloc. Elevii
trebuie să rămână la concluzia că un timp petrecut ridicând probleme referitoare la propriile frământări sau
rezonând la problemele ridicate de colegii de clasă are o finalitate pozitivă și este un mare câștig pentru devenirea lor intelectuală și spirituală. Aceștia își vor spori gradul de empatie, vor fi capabili să își îmbunătățească
perspectiva asupra unor aspecte spirituale și vor învăța să-și reducă din anxietate, fiind mult mai cooperanți și
capabili să folosească situațiile tensionate în favoarea evoluției lor personale.
conflictul
ideatic-religios
2

introspecție/modelare/
profunzime în raportarea
la sine și la Dumnezeu

dezvoltarea discursului argumentativ/ curaj
în exprimarea propriilor păreri/ respectul
pentru părerile diferite/ echilibru în
exteriorizarea emoțiilor și a sentimentelor

10’
Practică

1. a. Împărțiți elementele din chenarul de mai jos în cele trei tabele, găsind categoria
corespunzătoare fiecăruia:

factori tematici, factori ergonomici, factori psihosociali, părţile implicate în conflict, soluţii pentru rezolvarea conflictului, emoţiile proprii pozitive şi negative ale celor implicaţi în conflict, acţiunile concrete
postconflictuale ale persoanelor implicate, schimbul inteligent de păreri, receptivitatea la părerile diferite, starea de reflecție, modificarea atitudinii
b. Faceți în coloana din dreapta o analiză succintă a fiecărui element, din perspectiva valorificării lui postconflictuale.
Elemente posibil generatoare de conflict

Analiză

Elemente ce susțin desfășurarea conflictului

Analiză

Elemente de valorificare a stării postconflictuale

Analiză

2. Modalităţi de valorificare a conflictului ideatic-religios
25’
Teorie

Etapa postconflictuală presupune reconcilierea, acceptarea unui punct de vedere, transformarea limbajului care presupune individualism într-unul care presupune deschidere,
o ţintă comună. Profesorul este în măsură să extragă unele concluzii care pot să accentueze devierile inutile făcute pe parcursul dezbaterii, sau să aprecieze direcţiile echilibrate
şi strategiile constructive folosite în susţinerea argumentelor. Se poate, totodată, crea, de
3

comun acord, un mic cod al confruntării ideatice în care să se ţină cont de achiziţiile deja acumulate, să se
respecte dreptul la replică şi să se încurajeze revenirea asupra unor posibile erori strecurate sub influenţa
tensiunii conflictuale. Această analiză poate să se orienteze temporal asupra a ceea ce se ştia despre subiectul
dezbătut, ce se ştie în prezent şi ceea ce intenţionăm să dezvoltăm în viitor. Această privire asupra achiziţiilor
deja acumulate, asupra stării de fapt actuale, oferă un real impuls pentru progres.
Efectul pozitiv, care interesează în mod deosebit din perspectiva orei de Religie, este cel care vizează
persoana, în întregul ei, cu evoluţia acesteia, chiar dacă uneori se înregistrează stagnări sau regrese nedorite.
În urma analizei rezultatelor unui conflict, persoanele implicate pot percepe efectele acestuia în trei
direcţii: faţă de sine, faţă de aproapele şi față de relațiile interpersonale. Eforturile cadrelor didactice trebuie
să conveargă în această direcţie, a valorizării concluziilor oricărei etape din situaţia conflictuală, cu aplecare
asupra celor trei aspecte. Prezentăm mai jos efectele pozitive pe care evaluarea situaţiei postconflictuale o are
asupra celor trei dimensiuni umane:
influenţa asupra sinelui

• raportarea la profunzimea
dimensiunii religioase
• căutarea unor răspunsuri
ziditoare
• echilibru în aprecierea propriilor opinii
• rezervă în declanşarea unor
conflicte ulterioare în absenţa unor argumente solide
• încurajarea exprimării unor
nelămuriri
• exerciţiu de gestionare a
emoţiilor

Model

• manifestarea altruistă
• respectul faţă de opiniile
diferite
• respectul pentru convingerile
religioase ale aproapelui
• receptivitatea la ideile
partenerului de discuţii
• încurajarea exprimării libere
a propriilor păreri
• dezvoltarea abilităţii de
a răspunde emoţiilor
aproapelui

influenţarea interpersonală

• dezvoltarea unui tip de comunicare asertivă
• schimbul inteligent de păreri
• construirea unor punţi ale
încrederii
• evitarea unor conflicte
inutile
• încurajarea confruntărilor
cu potenţial ziditor
• îmbunătăţirea relaţiilor
elev-elev/elev-profesor

Pentru a ilustra dimensiunea psihosocială a valorificării conflictului, cereţi elevilor să completeze coloanele tabelului de mai jos. Pe baza răspunsurilor date vom putea observa modul în
care concluziile postconflictuale le influenţează felul de a gândi, de a simţi şi de a acţiona.

Cum gândesc?
(componenta cognitivă)

4

influenţa asupra aproapelui

Ce simt?
(componenta afectivă)

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

75’
Practică

1. Propuneți alte 3 modalități de valorificare a soluționării conflictului ideatic-religios în
etapa postconflictuală.

Punctul pe i
Gestionarea unui conflict presupune un efort ce urmăreşte toate etapele acestuia. Această acumulare de strategii şi metode folosite pentru a aplana sau dirija tensiunile conflictuale într-o
zonă de confort psihic şi spiritual ar fi în zadar dacă părţile implicate nu ar analiza atent
efectele pe care situaţia conflictuală le are asupra evoluţiei intelectuale, spirituale şi comportamentale a elevului/elevilor implicaţi. Efectele imediate ale analizei postconflictuale vor putea
fi identificate în primul rând la nivelul relaţionării în mediul şcolar, la nivelul familiei dar şi la
nivel comunitar. De o mare importanţă este, din perspectiva orei de Religie,
o mai bună raportare la sine, la ceilalți şi la Dumnezeu.

5

P3 T2
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Principiul reflecției continue
în contextul conflictului ideatic-religios la ora de Religie
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Îndemnuri sapiențiale la chibzuință și prevedere
2. Iacob - model vechitestamentar de reflecție continuă asupra conflictului
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care reflecția continuă o are în soluționarea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă câteva strategii de soluționare
a conflictelor prin reflecția continuă

III. Cuvinte-cheie

Cartea Proverbelor, conflict, soluționare, reflecție, strategie

Tratarea unui conflict ideatic-religios cu indiferență sau superficialitate poate încheia într-un mod nefericit „socotelile” unor tineri cu Biserica. În condițiile în care profesorul de
5’
Religie nu acordă suficientă atenție întrebărilor și nedumeririlor pe care elevii le au față
Primii pași de noul mod de viață propus la această disciplină și nu le răspunde cu ingeniozitate, formulând argumente convingătoare pentru ei, munca sa la clasă poate deveni inutilă. Oamenii sunt, în general,
foarte sensibili la nevoile și întrebările lor. Un gest nepotrivit, o glumă sau o intervenție nelalocul ei poate crea
o distanță între profesori și elevi care să fie foarte greu de remediat. Conflictele de natură religioasă pot avea
urmări nefericite ce pot fi ameliorate doar cu mult efort din partea profesorului. Ca atare, pentru a preîntâmpina astfel de situații, este necesar ca profesorul de Religie să acorde o atenție semnificativă întrebărilor elevilor,
indiferent dacă sunt sau nu bine intenționate, pentru a nu avea surprize neplăcute pe parcurs. Se impune, astfel,
pe lângă receptivitate, și o reflecție continuă a profesorului asupra datelor problemei. Nu este suficient să ofere
un răspuns și apoi să-și vadă de treaba lui, ci este recomandat ca acesta să urmărească modul de receptare a
intervenției sale și să observe maniera în care tinerii își asumă sau nu viziunea propusă. Acest proces implică
o examinare profundă a situației, o cugetare fină și în clipe de liniște, chiar și o meditare atentă la ceea ce s-a
întâmplat, începând cu întrebarea elevilor.
În cadrul acestei secvențe, vom sublinia importanța pe care o are reflecția continuă în rezolvarea conflictelor dintre tineri. Demersul nostru se va fundamenta cu precădere pe o anumită categorie de texte din cartea Proverbelor care vor constitui baza teoretică pentru înțelegerea cadrelor în care este necesar să poziționăm
conflictele pentru a le putea soluționa.

1. Îndemnuri sapiențiale la chibzuință și prevedere
„Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială. Dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei îndrepta glasul tău. Dacă o vei căuta întocmai ca pe argint şi o vei săpa
ca şi pe o comoară, atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei dobândi cunoştinţa de Dumnezeu. Căci
Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea; (Pilde 2,2-6)
Acest text sapiențial sintetizează în câteva fraze demersul pe care este necesar să-l urmeze
profesorul de Religie pentru a putea face față cu succes potențialelor conflicte ideatic-religioase.
40’
Pentru început, Solomon cere oricărei persoane care dorește să fie desăvârșită să plece
Teorie
urechea spre a dobândi înțelepciune. Cu alte cuvinte, întâi de toate i se sugerează învățăcelului ajuns în proximitatea stadiului final de pregătire să fie ascultător și să deprindă de la dascălii lui
învățăturile care-l vor înțelepți. Apoi este sfătuit să încline inima spre buna chibzuință. Tot ceea ce a aflat
bun de la alții, toate cunoștințele care l-au făcut deja înțelept să fie analizate cu maximă atenție. Să mediteze
și să examineze cu profunzime informațiile deja asumate. Apoi i se cere să fie veghetor asupră-și și să cheme
prevederea în sufletul său, ca nu cumva, din neatenție, să cadă în cursele întinse de cei răi sau să săvârșească acțiuni în pripă. După aceea, îl îndeamnă să nu vorbească lucruri necugetate, să nu-l ia gura pe dinainte
atunci când răspunde cuiva sau se pronunță asupra unei probleme. Este necesar ca totul să treacă mai întâi
prin filtrul bunei-cugetări. În condițiile în care acest tip de gândire și de analiză pozitivă va reprezenta o țintă
pe care învățăcelul o va râvni cel mai mult și pe care o va căuta cu sârguință mai mare decât a unui explorator
care caută o comoară, atunci va pricepe că temerea de Domnul este de abia începutul înțelepciunii. Aceste
realități îi vor oferi posibilitatea de a ajunge la o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu care depășește nivelul
superficial de cunoaștere al celor ce nu știu nici pe departe cum anume este Dumnezeu. Iar atunci când te afli
în proximitatea Domnului, primești înțelepciune direct de la sursă, de la cel care în cartea Proverbelor este
numit Înțelepciunea lui Dumnezeu. De abia atunci învățăcelul poate înțelege că toate cele ce-i sunt trebuincioase: ştiinţa şi prevederea, izvorăsc din gura lui Dumnezeu.
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înțelepciune

prevedere

Temere de Domnul

Cunoașterea lui
Dumnezeu

Buna chibzuință

Buna-cugetare

Aceste etape care marchează, în viziunea solomoniană, momentele cheie în dobândirea înțelepciunii, constituie background-ul ideal pentru profesorul de Religie în vederea realizării reflexiei continue care
asigură soluționarea eficientă a conflictelor ideatic-religioase. Cu alte cuvinte, această expunere teoretică
este menită să-l determine pe profesor să conștientizeze că, pentru a nu fi luat niciodată prin surprindere de
evoluția neașteptată a unui conflict, este necesar mai întâi să aibă o pregătire intelectuală și spirituală solidă
și apoi să acorde maximă atenție atât cuvintelor lui, cât și feedback-ului oferit de partea/părțile implicate în
conflict.
Fără o reflexie continuă asupra datelor reale ale conflictului, profesorul poate scăpa lucrurile de sub
control. Chiar dacă situația începe să evolueze pozitiv, chiar dacă elevii încep să rezoneze cu ideile expuse de profesor, un amănunt nesemnificativ poate încurca serios lucrurile. Din acest motiv, i se recomandă
profesorului de Religie să acorde maximă atenție conflictelor. Este necesar ca acestea să fie tratate cu multă
chibzuință și prevedere pentru a nu apărea surprize neplăcute.
Să ne gândim cât de bine a gestionat Solomon conflictul dintre cele două desfrânate. Ambele femei
susțineau că bebelușul rămas în viață este al lor și se acuzau reciproc de șiretlicul schimbării copilului viu cu
cel mort. În timp ce femeile făceau un circ de zile mari înaintea regelui, acesta se gândea la felul în care putea
soluționa într-o manieră definitivă conflictul. Fiind prevăzător, Solomon intuia că, în condițiile în care nu va
găsi soluția adecvată, țârcușu’ (vorba actorului Ilarion Ciobanu) celor două va continua și după sentință. Ca
atare, chibzuind bine cum stau lucrurile, a cerut să i se aducă o sabie și a poruncit: „Tăiaţi copilul cel viu în
două şi daţi o jumătate din el uneia şi o jumătate din el celeilalte!” (3Rg 3,23). Hotărârea justă, dar plină de
cruzime a determinat-o pe adevărata mamă a copilului să-i ceară regelui să oprească execuția și să dea bebelușul celeilalte femei, căci i se rupea inima de mila fiului ei. Auzind cuvintele femeii, regele nu a zis nimic,
ci a așteptat reacția celeilalte femei care, chipurile, să se pună bine cu regele, a asumat sentința. Având acum
ambele reacții ale femeilor care au solicitat judecata, regele a pronunțat sentința definitivă arătând spre cea
care a reacționat mai întâi: „Daţi-i acesteia copilul cel viu, că aceasta este mama lui!” (3Rg 3,27).
Alte îndemnuri la chibzuință și prevedere în Cartea Proverbelor:
„Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială.
Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta şi
piciorul tău nu se va poticni. (Pilde 3,21-23)
„Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite.” (Pilde 4,6)
„Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite. Nu te abate nici
la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău. Căci cărările drepte le păzeşte Domnul, iar cele
strâmbe sunt căi rele. El va face drepte căile tale şi mergerea ta o va face să fie în pace.” (Pilde 4,26-29)
„Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înţelepţi aduce tămăduire.” (Pilde 12,18)
„Orice om înţelept lucrează cu chibzuinţă, numai cel nebun îşi desfăşoară nebunia.” (Pilde 13,16)
„O podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.” (Pilde 20,15)
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25’
Practică

Lecturați textul: „Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba
celor înţelepţi aduce tămăduire.” (Pilde 12,18) și propuneți o modalitate de actualizare a
acestuia prin transpunerea în realitatea de la ora de Religie, în aproximativ 100 de cuvinte.

2. Iacob - model vechitestamentar
de reflecție continuă asupra conflictului
Vechiul Testament poate oferi o mulțime de exemple folositoare pentru profesor în vederea stabilirii unor paradigme de soluționare a conflictelor prin reflexie continuă asupra
datelor și acțiunilor care generează, potențează sau chiar accelerează unele neînțelegeri.
20’
Unul dintre cele mai elocvente evenimente este conflictul dintre Iacob și Esau, fiii patriarhului Isaac. Divergențele dintre cei doi care au debutat încă din pântecele mamei lor
Teorie
(Fac 25,22), s-au acutizat după ce Iacob, la îndemnul mamei sale, Rebeca, a furat binecuvântarea pe care
Isaac a rânduit-o primului născut care era Esau. Înșelăciunea lui Iacob a fost receptată ca un afront personal
deosebit de grav și, ca atare, Esau și-a propus ca, după moartea tatălui lor, să-l ucidă de fratele lui (Fac 27,41).
Aflând care-i sunt intențiile, Rebeca l-a sfătuit pe Iacob să fugă în Mesopotamia la fratele ei Laban ca să-și
scape viața. Iacob a plecat și a rămas vreme de 20 de ani departe de fratele său. Hotărându-se să se întoarcă
în pământul său natal, Iacob și-a pregătit o strategie de rezolvare a conflictului pe care îl avea cu fratele său
și vom vedea cu câtă abilitate a reușit să schimbe din mers acțiunile care puteau să amenințe viața lui și a
familiei sale.
Înainte de a ajunge în Canaan, Iacob a trimis mai întâi soli care să-i aducă la cunoștință lui Esau că
vine spre casă. Intențiile pașnice ale lui Iacob erau dublate și de asumarea unui statut de inferioritate, deoarece le-a cerut slujitorilor care au dus solia să-l numească rob al fratelui său (Fac 32,5). Când a aflat că fratele lui
se întoarce, Esau a luat 400 de oșteni și s-a pregătit să iasă în întâmpinarea lui Iacob. Reflectând la cele spuse,
Iacob a conștientizat faptul că intențiile fratelui său nu sunt tocmai pașnice și, ca atare, s-a pregătit pentru
un eventual atac. A împărțit tabăra sa în două, gândindu-se că, de vor fi atacați cei dintâi, cealaltă parte se
va retrage și va scăpa de urgia lui Esau. După această împărțire a taberei lui, Iacob s-a rugat Domnului să-l
izbăvească, fiindcă știa că soarta lui depindea în totalitate de voința lui Dumnezeu (Fac 32,11). Apoi a pus
în practică o strategie de captare a bunăvoinței lui Esau prin oferirea de daruri, și să nu credem că erau mărunțișuri. I-a trimis două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci, treizeci de
cămile mulgătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci şi zece tauri, douăzeci de asine şi zece asini (Fac 32,14-15).
Strategic, Iacob a împărțit aceste animale pe turme și le-a trimis una după alta la intervale diferite de timp,
gândind astfel: „Voi îmblânzi faţa lui cu darurile ce-mi merg înainte şi numai după aceea voi vedea faţa lui, şi
aşa poate mă va primi.” (Fac 32,20). Pentru ca lucrurile să fie cât se poate de clare, Iacob și-a învățat păstorii
care conduceau turmele respective să-i spună lui Esau că acestea sunt daruri din partea lui Iacob pentru el.
După plecarea păstorilor, Iacob și-a trecut femeile și copiii peste râul Iaboc și a rămas singur pentru a obține
de la Îngerul Domnului binecuvântarea și certitudinea că Esau nu le va face rău (Fac 32,24-32).
În ziua următoare, Iacob s-a întâlnit cu fratele său care venea în fruntea a 400 de oameni. Înainte de
a se vedea față către față, Iacob a împărțit copiii Liei şi ai Rahilei şi ai celor două roabe. Şi a pus pe cele două
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roabe cu copiii lor înainte, apoi după ei a pus pe Lia cu copiii ei şi la urmă a pus pe Rahila şi pe Iosif, fiindcă-i iubea mai mult. Când s-a apropiat Esau de el, Iacob a ieșit înaintea lui și s-a închinat de șapte ori până
la pământ (Fac 33,3). Această prosternare era menită să-l facă pe Esau să înțeleagă că fratele său i se supune.
Esau însă se pare că fusese mișcat de întâlnirea cu fratele său și a alergat în întâmpinarea lui şi l-a îmbrăţişat
şi, cuprinzându-i grumazul, l-a sărutat şi au plâns amândoi. (Fac 33,4). Și ridicându-şi ochii şi văzând femeile
şi copiii, Esau i-a zis: „Cine sunt aceştia?”, iar Iacob i-a răspuns „Copiii cu care a miluit Dumnezeu pe robul
tău!” (Fac 33,5). Și deîndată rând pe rând au venit toți și i s-au închinat lui Esau. Apoi acesta l-a întrebat pe
Iacob ce au fost acele turme care le-a întâlnit? (Fac 33,8). Iacob s-a răspuns: „De am aflat bunăvoinţă înaintea
ta, primeşte darurile din mâinile mele, căci, când am văzut faţa ta, parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu, aşa de
binevoitor mi-ai fost. Primeşte de la mine binecuvântările mele, pe care ţi le aduc, că m-a miluit Dumnezeu
şi am de toate” (Fac 33,10-11). Cu toate că inițial le-a refuzat pe motiv că are și el destule, dacă Iacob a stăruit,
Esau l-a primit. De remarcat aici faptul că Esau l-a numit frate pe Iacob (Fac 33,9).
Privitor la intervenția lui Iacob de mai sus este important să semnalăm faptul că acesta scoate în evidență bunăvoința pe care a aflat-o la fratele său, atitudine pe care Iacob o aseamănă cu cea a lui Dumnezeu.
Prin această asemănare, Iacob avea să-l măgulească pe Esau și, totodată, să-l aducă și pe Dumnezeu în discuție. Să nu uităm faptul că Esau era fiul lui Isaac, unul din cei mai virtuoși oameni din Vechiul Testament. Să
nu ne închipuim că Esau nu era cu frică de Dumnezeu! Chiar dacă a avut un temperament mai nepotrivit,
nu era atât de nesimțitor față de cele sfinte. Este rezonabil să presupunem că Dumnezeu a intervenit în acest
conflict, așa cum intervenise când Laban s-a pornit cu slujitori împotriva lui Iacob când acesta a plecat spre
Canaan (cf. Fac 31,24).
După ce s-au împăcat, Esau i-a spus fratelui său că va rămâne cu el și vor merge împreună spre casa
sa. Iacob, circumspect, pentru a nu pune în pericol familia și toate ale sale, l-a refuzat politicos pe Esau. Încă
nu știa cum se va comporta în viitor cu el și, ca atare, i-a spus că din pricina copiilor și a animalelor de curând
fătate nu este indicat să călătorească prea mult. Ritmul firesc al taberei este prea încet pentru Esau și oamenii săi și de aceea l-a rugat să meargă el înainte și să fie sigur că va veni la el în tabăra sa și se vor reîntâlni.
Considerăm că prin această atitudine extrem de atent justificată, Iacob a dat dovadă de multă precauție. Nu
își putea permite să riște în vreun fel să pericliteze evoluția pozitivă a conflictului dintre ei. Atitudinea binevoitoare a lui Esau putea să se schimbe dacă ar fi spus ceva nepotrivit sau dacă ar fi adus aminte evenimentul
care i-a despărțit. Așa că, reflectând asupra modului în care s-a derulat conflictul lor, Iacob a hotărât că e mai
înțelept să se despartă din nou pentru o vreme.
idei care pot fi valorificate:
• orice conflict trebuie tratat cu maximă atenție;
• este necesar ca maniera de rezolvare a conflictelor să fie întotdeauna bine chibzuită;
• să nu fie subestimate niciodată reacțiile părților implicate în conflict;
• strategia de soluționare a conflictelor să fie bine pusă la punct;
• să nu fie scăpat din vedere motivul care a generat conflictele;
• se recomandă multă prevedere;
• tot ceea ce se clădește cu asiduitate în munca de soluționare a conflictului se poate destrăma doar
printr-un simplu gest sau prin rostirea unor cuvinte nepotrivite;
• momentele pozitive de captare a bunei voințe vor fi valorificate la potențialul lor maxim;
• oferirea de daruri sau de beneficii va capta în cele mai multe cazuri bunăvoința persoanei care a
generat conflictul;
• reacției de combativitate i se răspunde cu supunere, smerenie și, implicit, cu noncombativitate;
• se va încerca pe cât este posibil să se formuleze argumente care să sensibilizeze;
• orice act de bunăvoință din partea celuilalt va fi evidențiat, elogiat și valorificat;
• în condițiile în care persoana cu care avem de-a face este cu frică de Dumnezeu, este indicat să
amintim tangențial de Domnul, fără a face presiuni de natură spirituală asupra oponentului.

5

125’
Practică

Având ca reper prezentarea de mai sus, expuneți modul în care David a gestionat conflictul cu fiul său Abesalom (2 Rg 15-18). Evidențiați chibzuința, prevederea și reflexia continuă pe care David o manifestă față de faptele fiului său în aproximativ 400-500 cuvinte.
La final expuneți sistematic minim cinci elemente pe care le-ați învățat din acest conflict.

Punctul pe i
Prin natura disciplinei, orice abordare a conflictului la ora de Religie va implica întotdeauna o
dimensiune reflexivă. Stă în responsabilitatea profesorului să realizeze pentru sine însuși acest
lucru, dar și să conștientizeze elevii de necesitatea reflecției. Urmărirea atentă a desfășurării conflictului este absolut necesară pentru formularea unei opinii sau a unui argument pertinent
și la subiect.
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Modelul conflictului de valori
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Omul reprezintă o valoare în sine
2. Furtul – atentat la bunurile și valorile omului
3. Aprecierea calităților și virtuților elevilor ca modalitate de promovare a
adevăratelor valori
4. Stimularea elevilor pentru a-și descoperi propriul set de valori
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea stabili un set de valori care să fie asumate de către toți elevii
• Veţi putea valoriza reperele și modele scripturistice oferite ca surse de
aplanare a conflictelor

III. Cuvinte-cheie

valori, conflict, conștientizare, farisei, valori spirituale

Fiecare tânăr are un set de valori stabilite de familie, de societate,, de Biserică,de școală
etc., în virtutea căruia acționează și se comportă în comunitatea în care trăiește. Având
5’
în vedere multitudinea de surse care determină sistemul de valori și pluralitatea de moPrimii pași duri în care sunt selectate și asumate aceste valori, este firesc să apară momente în care
oamenii ajung la situații conflictuale care au la bază valorile fiecăruia. Dacă pentru un tânăr este important să
fii empatic față de cel de lângă el, pentru un altul această sensibilitate este un impediment în atingerea idealurilor personale. Diferență semnificativă de valorizare a lucrurilor crează multe conflicte între elevi. Opiniile
acestora pot fi total diferite și atunci când se pune în aplicare o regulă de comun acord stabilită. Nu va exista
niciodată un acord deplin între cei care aplică litera legii și cei care acționează în duhul aceleiași legi. Acest
fapt ni-l confirmă Sfânta Scriptură când menționează conflictele dintre farisei și Mântuitorul Însuși. Dacă
în aceste condiții, când valorile sunt comune, apar conflicte și divergențe, este ușor de imaginat ce se poate
întâmpla când valorile sunt contradictorii. Prin urmare, suntem conștienți că încercările profesorului de Religie de a aplana sau de a desființa conflictele de valori sunt extrem de dificile și de multe ori istovitoare. Dar
rolul profesorului de Religie, dacă mai avea nevoie de unul, este și acela de a-i motiva pe elevi să-și găsească
propriul set de valori, deoarece acest lucru nu este nici ușor, nici plăcut și presupune voință atât din partea
profesorului, cât și a elevilor.
Astfel, în această secvență ne propunem să oferim profesorului de Religie câteva repere scripturistice
care-l vor ajuta să transmită elevilor un set de valori care pot fi asumate de către aceștia în vederea eliminării
unor factori ce pot influența negativ conflictele dintre ei, să înțeleagă universalitatea valorilor creștine și, nu
în ultimul rând, vom prezenta o serie de exerciții/jocuri prin care elevii să poată identifica și impropria ceea
ce este cu adevărat valoros pentru ei.

1. Omul reprezintă o valoare în sine
Poate că pentru lume ești doar o singură persoană,
însă pentru o persoană ești o lume întreagă.” G. J. G. Marquez
În încercarea de a stabili un set de valori care să diminueze numărul de conflicte dintre
elevi, profesorul poate pleca de la ideea că orice om reprezintă în sine o valoare. Orice lege
care nu este făcută spre binele omului, care nu-i respectă valoarea sa de chip al lui Dum20’
nezeu, este potrivnică societății și, ca atare, nu poate fi asumată. Orice interpretare a unei
Teorie legi care lezează în vreun fel demnitatea umană nu poate fi acceptată. Aceasta ne-a învățat
Însuși Mântuitorul, în nenumărate rânduri.
Să ne aducem aminte de câte ori a fost El apostrofat de farisei când săvârșea minuni în zi de Șabat. La
început le-a explicat cu blândețe că nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om (Mc 2,27). Cu
alte cuvinte, Dumnezeu a rânduit ziua de odihnă pentru ca omul să se oprească din munca trupească și să
reflecteze la viața sa sufletească, să-și pună gândurile în ordine și să acorde timp relației lui cu Dumnezeu.
“

„Sâmbăta a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă.” (Mc 2,27)
Când fariseii s-au revoltat că ucenicii Mântuitorului, care flămânziseră, au început să smulgă spice dintr-o
holdă și să mănânce în zi de Șabat, Domnul le-a reamintit că, în anumite situații, pentru a salva viața omului,
sâmbăta poate fi călcată, fără a săvârși un păcat. Și aceasta pentru că sfințenia vieții este mai mare decât sfințenia
cultului. Ca argument, le-a adus aminte de regele David care, pentru a scăpa viața vitejilor lui prigoniți de Saul, a
mâncat împreună cu aceștia din pâinile oferite ca ofrandă la Templu, din care numai preoții aveau voie să mănânce
(Mc 2,23-26).
Când mai marele unei sinagogi s-a scandalizat de faptul că Mântuitorul a vindecat-o pe femeia gârbovă în
zi de odihnă, Domnul a făcut apel la valoarea pe care o are omul în sine pentru a da un răspuns ipocriziei fariseului.
I-a întrebat pe toți ce fac dacă se întâmplă ca vreunui animal din gospodărie să i se facă sete: îl dezleagă de la iesle și-l
duc să-l adape în zi de Șabat sau nu? Nemaiașteptând răspunsul, care era afirmativ, Iisus Hristos îi întreabă: „Dar
aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată
de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?” (Lc 13,16). Cu alte cuvinte, i-a spus mai marelui sinagogii că el valorizează
mai mult un animal decât un om, ascunzându-se în spatele unei legi care a fost făcută spre mântuirea omului.
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Când, în mod ostentativ, aceștia îi puneau înainte oameni bolnavi în zi de Șabat pentru a-l acuza de călcarea Legii, Domnul făcea apel fie la Legea cu care îl acuzau, fie la modul lor perfid de a valoriza omul. În primul
caz le-a amintit că preoții înșiși încalcă legea lui Moise în Templu, aplicând o altă lege, cea a tăierii împrejur. Dacă
binele putea fi săvârșit asupra unei părți din întreg în zi de sâmbătă, de ce se mai ridică semne de întrebare când El
vindecă întregul în aceeași zi, când însănătoșește un om atât trupește, cât și sufletește?
În cel de-al doilea caz, i-a întrebat dacă, atunci când un animal cade într-o groapă în zi de odihnă, oare
așteaptă până a doua zi ca să îl scoată de acolo? Și atunci, de ce să nu scape un om de neputința lui în zi de Șabat?
Mai mult efort depune el să scoată animalul, decât Domnul că rostește un cuvânt!
Ipocrizia fariseilor prin care minimalizau valoarea omului, doar pentru a-l putea prinde pe Hristos în cuvânt sau în faptă, a fost privită cu multă mâhnire de către Mântuitorul. La un moment dat, când i-au pus înainte
un om cu mâna uscată, El le-a zis: „Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde?
Dar ei tăceau; Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimii lor, a zis omului: Întinde mâna
ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă.” (Mc 3,3-5).
Așadar, precum Mântuitorul le-a demonstrat de fiecare dată fariseilor că omul primează, nu rigoarea sărbătorii pe care ei înșiși o încalcă în anumite momente, se cuvine să le transmitem tinerilor că oricare din colegii
lor reprezintă o valoare în sine. Dacă nu ne raportăm în acest mod la ceilalți, riscăm să provocăm o mulțime de
conflicte cu semenii noștri. În schimb, când vedem în cel de lângă noi pe Domnul care se ascunde sub chipul celor
mai mici și neînsemnați oameni, perspectiva noastră asupra colegilor noștri se modifică semnificativ.
Andrei este un tânăr neastâmpărat, orgolios și care de multe ori îi agresează verbal pe colegi. Într-un din zile, vrând să facă pe grozavul, a produs un scurt circuit și a ars circuitele
30’
de la două calculatoare. Fiind singurul vinovat, Andrei a fost silit de conducerea școlii să
Practică plătească stricăciunile. Știind că acesta nu are o situație materială bună, fiind crescut doar
de bunici, un băiat a propus colegilor să utilizeze o parte din fondul clasei pentru a acoperi cheltuielile și
restul sumei să fie adunată de la toți colegii. Unii dintre tineri au fost de acord, dar alții, luând în calcul caracterul lui Andrei, au considerat că nu vor să-l ajute fiindcă a făcut destule rele și această întâmplare este plata
pentru atitudinile lui. Ca atare, ei nu vor să contribuie financiar. În plină dispută, dumneavoastră intrați în
clasă la ora de Religie. Elevii care vor să-l ajute pe Andrei profită de acest fapt și vă cer sprijinul.
Ce faceți? Susțineți inițiativa celor care vor să-l ajute sau nu? Înainte de a vă hotărî, să aveți în vedere faptul că la mijloc e o sumă de bani destul de mare! Exprimați-vă opinia în 150-200 de cuvinte, argumentând-o scripturistic.

2. Furtul – atentat la bunurile și valorile omului
Furtul intelectual sau, mai direct spus, copiatul, este un act ce răstoarnă echilibrul valorilor
în clase. Un elev care copiază sub diferite forme (fie că plagiază referate, fie că își însușește
merite ce nu-i aparțin, fie că se inspiră din carte sau caiet) poate devansa la notare colegi
20’
care sunt silitori și învață sârguincios. Chiar dacă nu-i depășește în clasamentul final, totuși
Teorie nu e drept să fie în apropierea lor. Nu e drept nici față de cei care sunt de nivelul lui și nu
copiază; nu e drept nici față de el însuși, fiindcă profesorii se raportează greșit la el, crezându-l un elev silitor.
Chiar dacă acest mod de manifestare este unul generalizat, chiar dacă nu se reacționează împotriva lui așa
cum s-ar cuveni, aceasta nu însemnă că gestul în sine nu este foarte grav. Obiceiurile dobândite în tinerețe
se păstrează în cea mai mare parte și la maturitate. Cel care este obișnuit să obțină punctaje bune prin furt
în școală, când va fi la serviciu va face la fel: va fura ideile colegilor, se va strădui să pară ceea ce nu este, îi va
surclasa pe cei sârguincioși fiindcă e obișnuit din școală etc.
Temă de reflecție
„Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou!”
(proverb românesc)
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Această practică nefirească, neloială și nedreaptă creează conflicte între elevi. Cei mai afectați în acest
sens sunt cei corecți. Când vor vedea că cei incorecți îi întrec chiar și pe cei „cu stea în frunte”, vorba poetului, acești tineri vor pune la îndoială atât propriul sistem de valori, cât și sistemul de valori al profesorilor, iar
acest fapt este deosebit de grav. Când un profesor permite elevilor să copieze, statutul privilegiat al acestuia se
năruie în ochii elevilor (atât al celor corecți, cât și al celor care copiază). Ca atare, este necesar ca profesorul
de Religie să ia atitudine pentru a restabili sistemul de valori din colectivul de elevi. Primul lucru pe care poate să-l facă este să fie corect și să nu permită plagierea și inspirarea frauduloasă. Dacă dorește să fie milostiv,
atunci să fie, dar fără a favoriza în vreun fel furtul intelectual.
Sistemul de valori care ar trebui să primeze este cel al Lui Dumnezeu Însuși, ajuns până la noi prin
gura lui Moise, sistem care a fost gândit pentru a stopa furtul în mijlocul poporului ales.
Potrivit legii mozaice, cel care era descoperit că a furat un obiect sau un animal de la aproapele său
era obligat să restituie ceea ce a furat. Până aici totul bine și frumos! Ceea ce ai furat, trebuie să întorci păgubitului înapoi. Este cât se poate de echitabil! Însă Dumnezeu, pentru a-i descuraja pe hoți și pe potențialii
hoți de la a mai îndrăzni să fure, a mai cerut ceva: Cel care fura, pe lângă jertfa substitutivă prin care Îi cerea
iertare Domnului și returnarea obiectului/animalului însușit, era silit să întoarcă paguba îndoit, împătrit sau
încincit (Iș 22). Ce frumos! Iată ce zice Domnul:
„De va fura cineva un bou sau o oaie şi le va junghia, sau le va vinde, să plătească cinci boi pentru un bou şi
patru oi pentru oaie! Cel ce a furat va trebui să plătească tot şi de nu are cu ce, să fie vândut el pentru plata
celor furate. Iar de se va prinde furul şi cele furate se vor găsi la el vii, fie bou, oaie sau asin, să plătească
îndoit. De va pricinui cineva pagubă într-o ţarină sau vie, lăsând vitele să pască, stricând ţarina altuia, să
plătească din ţarina sa potrivit cu stricăciunea; iar de a păscut toată ţarina, să plătească despăgubire cu ce
are mai bun în ţarina sa şi cu ce are mai bun în via sa.” (Iș 22,1-5)
Să ne gândim logic, cine și-ar mai dori să fure ceva dacă legea l-ar obliga să dea înapoi de două ori sau
de cinci ori? Dacă furi un bou să dai cinci înapoi!? Păi… nu-i deloc profitabil!... Acum să ne întoarcem în sala
de clasă… Dacă furi un pix, să dai cinci pixuri înapoi! Dacă ai furat o idee de la un coleg, vinde-i gratis două
ponturi… Dacă ai copiat la o lucrare, la următoarele două să nu scrii nici ceea ce știi… E cam dură această
măsură? Hai, totuși să le oferim elevilor posibilitatea să stabilească ei ce merită hoții de note, punându-le la
dispoziție acest model:
„Orice furt își are plata sa”
Cerință: Având ca reper următorul text, menționați zece măsuri prin care să preveniți orice
categorie de furt.
„De va fura cineva un bou sau o oaie şi le va junghia, sau le va vinde, să plătească cinci boi
Model
pentru un bou şi patru oi pentru oaie!” (Ieșire 22,1)
„Orice furt își are plata sa”
1. Cine fură un pix să aducă colegului păgubit cinci pixuri noi, indiferent de câtă pastă era în cel furat!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Concluzie: Un astfel de exercițiu i-ar amuza pe elevi și poate i-ar conștientiza puţin pe potențialii hoți de
faptul că însușirea unui bun străin e un atentat la bunurile și valorile colegului.
Temă de reflecție
Cum ar fi să găsim pe o bancă următorul bilețel cu textul: Te rog să-mi
furi stiloul, mâine mi-ar plăcea să am vreo cinci stilouri nou-nouțe,
marca Pelikan dacă se poate!
1. Cum convingeți un elev silitor care învață sârguincios să nu se descurajeze și să continue să învețe, când unul dintre colegii lui care obișnuiește să copieze ia bursă în locul lui?
50’
Răspundeți în 150 de cuvinte.
Practică 2. Cum ați reacționa dacă elevul amintit la exercițiul 1 se îndoieşte de dreptatea lui
Dumnezeu? Răspundeți în 150 de cuvinte.
3. Identificați cinci modalități prin care considerați că îi puteți convinge, printr-o abordare pozitivă,
pe cei care copiază să nu mai săvârșească acest păcat.
Nr.ctr

Modalități de convingere

1.
2.
3.
4.
5.

3. Aprecierea calităților și virtuților elevilor
ca modalitate de promovare a adevăratelor valori
Este posibil ca, în zilele noastre, să fie destul de dificil să-i convingem pe tineri să accepte
valorile creștine care, indiferent cât de vocali sunt cei care nu îmbrățișează creștinismul,
stau la baza societății europene. Este greu să-l determini pe un elev să-și schimbe valori25’
le cu care a crescut cu altele pe care le consideră inutile și potrivite doar pentru oamenii
slabi. În aceste condiții, considerăm că ar fi important să ne îndreptăm privirile spre cei
Teorie
care cred cu adevărat în valorile promovate de Sfânta Scriptură. Este indicat să îi întărim pe ei în credință
și să le confirmăm că drumul pe care au fost învățați să meargă este calea cea bună. Ca atare, să nu ezităm
vreodată să-i lăudăm și să îi evidențiem înaintea tuturor, pentru asumarea valorilor pe care noi le considerăm
potrivite pentru o viață echilibrată și armonioasă.
Pentru a nu părea subiectivi, este bine să căutăm prilejuri bune pentru a-i evidenția pe acești elevi. Să
ne gândim, în acest sens, la celebra judecată a regelui Solomon. Fiind un om înțelept, acesta era, fără niciun
dubiu, un fin psiholog. Credem că renumitul rege a știut de la bun început cine minte. Poate și noi am fi recunoscut cu ușurință pe adevărata mamă… Probabil că regele a dorit să le ofere supușilor săi o lecție prin care
să-i învețe să recunoască adevăratele valori ale societății, în cazul respectiv, dragostea maternă. Așa a acționat
și Mântuitorul când a dorit să evidențieze jertfelnicia unei mame păgâne când trecuse cu ucenicii în hotarele
Tirului și Sidonului (Mt 15,21-28). Dar să revenim… Văzând că desfrânata care mințea continuă să susțină
în gura mare că acel copil este al ei, regele i-a întins o capcană: a cerut ca bebelușul să fie tăiat în două și împărțit celor două. Lipsită de minte și de dragoste maternă, desfrânata a asumat sentința promulgată de rege și
a zis că așa e bine să se facă. În schimb, mama adevărată, văzând că viața fiului ei este amenințată, a preferat
să renunțe la solicitarea ei, numai de dragul de a-l vedea viu pe copilașul ei. În această situație, Solomon a
oprit executarea sentinței și a dat copilul celei care a dovedit cu adevărat că îl iubește. Toți s-au minunat de
judecata regelui și vestea despre înțelepciunea lui s-a răspândit până astăzi, printre altele ca să învățăm și noi
să evidențiem adevăratele valori ale elevilor noștri.
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„Atunci au venit două femei desfrânate la rege şi au stat înaintea lui. Și a zis una din femei: Rogu-mă,
domnul meu, noi trăim într-o casă; şi eu am născut la ea, în casa aceea. A treia zi după ce am născut eu, a
născut şi această femeie şi eram împreună şi nu era nimeni străin cu noi în casă, afară de noi amândouă.
Însă noaptea a murit fiul acestei femei, căci a adormit peste el. Şi s-a sculat ea pe la miezul nopţii şi mi-a
luat pe fiul meu de lângă mine, când eu, roaba ta, dormeam şi l-a pus la pieptul ci; iar pe fiul ei cel mort
l-a pus la pieptul meu. Dimineaţa când m-am sculat ca să-mi alăptez fiul, iată, el era mort; iar când m-am
uitat la el mai bine dimineaţa, acesta nu era fiut meu, pe care-l născusem. Iar cealaltă femeie a zis: Ba nu,
fiul meu e viu, iar fiul tău e mort! Iar aceasta îi zicea: Ba nu, fiul tău este mort şi al meu e viu! şi vorbeau
ele aşa înaintea regelui. Atunci regele a zis: Aceasta zice: Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort; iar
aceea zice; Ba nu, fiul tău este cel mort şi fiul meu aste cel viu. Apoi a zis Solomon: Daţi-mi o sabie; şi i s-a
adus regelui o sabie. Şi a zis regele: Tăiaţi copilul cel viu în două şi daţi o jumătate din el uneia şi o jumătate
din el celeilalte! Şi a răspuns femeia al cărui fiu era viu regelui, – căci i se rupea inima de milă pentru fiul ei:
Rogu-mă, domnul meu, daţi-i ei acest prunc viu şi nu-l omorâţi! Iar cealaltă a zis: Ca să nu fie nici al meu,
nici al ei, tăiaţi-l! Şi regele a zis: Daţi-i acesteia copilul cel viu, că aceasta este mama lui!” (3Rg 3,16-27)
Luând pilda regelui Solomon, putem să procedăm în anumite cazuri într-un mod similar. Când se ivesc
situații la clasă care pot fi supuse unei judecăți de tipul celei a lui Solomon, să ne erijăm rapid în poziția privilegiată de judecător înțelept și să facem numaidecât dreptate celui care acționează potrivit valorilor creștine.
Prezentați elevilor episodul judecății minunate săvârșite de Solomon (3Rg 3,16-27) și organizați un joc de rol în care să existe un rege și două părți care să aibă opinii diferite privitoare la
un subiect propus fie de dumneavoastră fie de elevi. Părțile pot fi alcătuite fie din câte o persoană, fie dintr-un grup mai mare care își va alege un retor care să pledeze pentru varianta lor.
Model
Sugerăm ca alegerea tânărului care-l reprezintă pe Solomon să fie inspirată. Acesta va fi nevoit
să găsească o soluție prin care să evidențieze partea care susține opinia cea mai corectă din punct de vedere
creștin.
Cerință: Având ca reper textul scripturistic din 3 Regi 3,16-27, alegeți doi colegi care să susțină două opinii
diferite față de o problemă la alegerea dumneavoastră, a cărei „judecată” depinde de înțelegerea autentică a
valorilor creștine.
Concluzie: Este important să li se ofere elevilor posibilitatea de a identifica și de a indica ei înșiși opiniile și
pozițiile care se înscriu un duhul valorilor creștine.

1. Enumerați 5 subiecte/situații care pot fi supuse unei astfel de judecăți solomoniene la
clasă pentru a evidenția adevăratele valori creștine.

30’
Practică
Nr.ctr

Subiecte/situații de judecată

1.
2.
3.
4.
5.
2. Identificați o altă metodă prin care puteți evidenția la clasă pe elevii care asumă și aplică adevăratele valori
creștine și explicați succint modalitatea de aplicare (100-150 de cuvinte).
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4. Stimularea elevilor pentru a-și descoperi propriul set de valori
Se trăiește de multe ori din inerție. Adolescenții se confruntă permanent cu o multitudine
de informații, sunt agasați de imagine și de pseudovalori, astfel încât nici nu mai au răgaz
să se întrebe dacă viața lor se desfășoară în conformitate cu unele reguli morale, cu un
25’
sistem de valori. În plus, să nu uităm că tot ceea ce înseamnă regulă, matrice, hotar, este
în general respins de către orice tânăr „normal”. Însă adolescenții își caută drumul, fie că
Teorie
recunosc, fie că nu. Iar profesorul de Religie este cel care încearcă să transmită un mesaj cu „bătaie lungă” în
acest sens Elevii trebuie îndrumați, cu tact și aproape sub acoperire, pentru descoperirea lucrurilor cu adevărat importante pentru ei. Vă propunem să vă jucați cu ei, chiar dacă sunt mari, să „îi păcăliți” în modul cel
mai frumos posibil, pentru a a-i conduce cu discreție înspre descoperirea propriilor valori.

Model

Indicații pentru aplicarea modelului: Exercițiul pe care îl propunem este amplu și, ca atare,
este posibil să nu fie suficientă o oră pentru aplicarea sa. Rezultatul final este, însă, unul care
le poate folosi elevilor toată viața. Exercițiul are două etape.. După fiecare etapă a exercițiului,
discutați ideile cu toată clasa.

Cerință:
Etapa I Fiecare om are lucruri pe care le prețuiește, oameni la care ține și idei care îi ghidează
viața. Scrie în spațiile de mai jos, fără vreo ordine specială, 15 lucruri cu adevărat importante
pentru tine (obiecte, persoane, idei, etc). Reflectează asupra motivelor pentru care acestea
sunt cu adevărat importante, apoi ierarhizează-le, punând în dreptul lor un număr de la 1 la
15, unde 1 este cel mai important și 15 cel mai puțin important.
Nr. ctr

Lucruri importante pentru tine

Ierarhie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Etapa a II-a
Te afli pe versantul unui mare canion, la mare înălțime. Jos, un râu învolburat și foarte adânc nu lasă
nimănui speranța că ar putea ajunge în siguranță pe cealaltă parte. În plus, drumul care duce dincolo, este o
punte, îngustă de 10 cm, lungă de 100 de metri și fără margini de care să te poți ține. Desigur că niciun om
normal la cap nu se aventurează pe această punte. Și totuși, pe partea cealaltă se află ceva extrem de prețios:
sunt valorile tale. Pentru unele merită să îți riști viața. Ce te-ar putea determina să treci această punte? Care
din valorile tale merită acest sacrificiu? Dacă ți-e frică, e normal. Cui nu i-ar fi? Dacă ți-e greu, înseamnă că
tocmai descoperi ce e cel mai important pentru tine!
Deci, ai trece puntea pentru:
....
....
....
Acum gândește un plan de viitor, știut doar de tine (eventual scrie-l într-un caiet special) ale cărui
acțiuni să fie întotdeauna în conformitate cu valorile tale! Ele se vor schimba, poate, în timp, dar vei avea
întotdeauna la îndemână puntea pentru a mai trece pentru ceva.
Concluzie: Acest exercițiu îi va determina pe elevi să mediteze asupra lucrurilor cu adevărat importante.
Chiar dacă vor exista și reacții de respingere, manifestați răbdare deoarece și acestea sunt izvorâte din căutarea interioară a fiecăruia. Lista de idei/persoane, mai rar lucruri, pentru care vor fi capabili să treacă puntea le
va rămâne, cel puțin unora, în suflet multă vreme. Efortul de a pune în aplicare acest exercițiu nu va rămâne
nerăsplătit.
Elaborați o fișă de evaluare a exercițiului propus în modelul „Pentru ce trec puntea?” având
în vedere utilitatea, timpul necesar, relevanța, dificultatea etc.

20’
Practică

Indicații pentru aplicarea modelului: Lecturile cu caracter educativ, care au un mesaj clar și
transparent, sunt în general apreciate de elevi, chiar dacă, pentru a brava, o parte dintre vor
manifesta un aparent dezinteres. Fiecare lectură trebuie să fie urmată de o activitate care să o
valorifice, fapt ce îi va motiva pe elevi să fie atenți. La sfârșit le puteți oferi elevilor textul citit ca
pe un dar, pentru a putea fi recitit atunci când vor simți nevoia.
Model
Cerință:Ascultați cu atenție lectura, iar la sfârșitul ei consemnați în tabelul de mai jos o idee care v-a marcat/
emoționat sau pe care ați reținut-o și trei lucruri/valori pe care doriți să le „creșteți” pentru a deveni omul pe
care îl doriți
Hrănește ceea ce vrei să crești în tine
Un bunic stătea alături de nepotul lui pe o piatră, alături de un pârâu ce susura.
- Spune-mi o poveste, l-a rugat nepotul.
- E o poveste cu doi lupi, a spus bunicul. Când creștem avem senzația că în noi sunt doi lupi care se luptă să
preia controlul. Ți l-ai putea imagina pe primul lup cu o blană moale și gri, o privire blândă în ochi și poate
chiar un zâmbet plăcut pe față. E un lup care arareori își folosește dinții și e dispus să facă un pas înapoi
pentru a-i lăsa pe cei mici să se hrănească. L-am putea numi lupul păcii, al iubirii și al bunătății pentru că
lupul crede că, dacă toți trăim în pace unii cu ceilalți, fiecare animal și fiecare om în parte vor fi mult mai
fericiți. Pentru acest lup, dragostea contează mai mult decât orice altceva. Vezi tu, el știe că, fără dragoste,
lumea noastră alcătuită din lupi și animale, ar înceta să mai existe. O mamă își îngrijește, hrănește, îmbracă,
adăpostește și își apără copilul de pericole pentru că îl iubește. Venim pe această lume dintr-un act de iubire
și creștem prin iubirea pe care ne-o arată părinții noștri. Tânjim să fim iubiți și viețile noastre sunt îmbogățite
când iubim și suntem la rândul nostru iubiți. Lupul acesta, de asemenea, pare să știe că bunătatea e parte din
acea iubire.
Când suntem buni unii cu alții, e posibil – deși nu întotdeauna – ca și ei să ne arate bunătate. Zâmbește cuiva și e posibil ca acea persoană să-ți întoarcă zâmbetul. Oprește-te din drum pentru a ajuta și cel
pe care-l ajuți, probabil că te va ajuta și el, când ai nevoie. Lupii seamănă întrucâtva cu oamenii și trăiesc în
grupuri. Se alătură unii cu alții și, în general, se simt mai bine când se apropie unii de alții într-un mod cald,
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armonios. Dar, a continuat bunicul, să ne imaginăm că există un alt lup în haită, care nu gândește la fel. Lupul
acesta are o față rea, neplăcut. Din când în când, își ridică buzele pentru a-și arăta colții amenințător către
alte animale. Când face asta, ei de obicei simt teama în locul iubirii și respectului, pentru că acesta e lupul
fricii, al lăcomiei și al urii. Poate că e înspăimântat sau speriat, și de asta stă tot timpul în gardă. Din nefericire, nu a învățat că fiind așa de furios și agresiv cu ceilalți, gândindu-se pe cine sau ce urăște, în loc de pe cine
sau ce iubește, naște o grămadă de sentimente negative în sine și printre ceilalți lupi. Lupul acesta caută să fie
șef, în timp ce lupul păcii, al iubirii și al bunătății caută fericirea și bunăstarea celorlalți ca și pe a sa. Așa cum
îți poți imagina, doi asemenea lupi într-o haită vor concura pentru a vedea care are dreptate. Lupul păcii, al
bunătății și al iubirii vrea să împărtășească aceste valori tuturor, dar lupului fricii, al lăcomiei și al urii îi pasă
numai de el însuși. Se simte rău în el însuși și îi face pe cei din jur să se simtă rău. Să ne imaginăm, a spus
bunicul, că doi lupi ca aceștia se luptă în interiorul tău.
Copilul a privit în sus, către bunic, cu ochii măriți:
- Care dintre ei va câștiga?.
Bunicul a privit în jos, cu bunătate în ochi, și a răspuns cu vocea blândă:
- Cel pe care îl vei hrăni.
Ideea mea:
Vreau „să cresc”:
•
•
•

Elaborați o altă metodă prin care să îi determinați pe elevi să descopere ceea ce este cu
adevărat important pentru ei și, astfel, să îi îndrumați în fixarea propriului set de valori.

20’
Practică

Punctul pe i
Ora de Religie este, prin intervenția activă și vizionară a profesorului, mediul în care valorile
fiecărui elev pot fi descoperite și valorilor creștine li se acordă importanța cuvenită. În acest
sens, el poate stabili câteva repere în urma cărora elevii să fie capabili să identifice lucrurile care
contează cu adevărat, plecând întotdeauna de la ideea esențială că fiecare om reprezintă în sine
o valoare deoarece are imprimat în ființa sa chipul Creatorului.
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P3 T2
U3 S5

Soluționarea conflictului printr-o abordare categorică
(90’ teorie, 150’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios printr-o
intervenție verbală decisivă
2. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios printr-o
atitudine fermă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța modelului hristic de soluționare a conflictului ideatic-religios printr-o abordare categorică
• Veţi avea posibilitatea să aplicați acest model în situații concrete la clasă

III. Cuvinte-cheie

conflict, abordare categorică, desființare, soluții, modele, farisei, episoade
evanghelice

Pe întreg pământul și în toate timpurile nu a fost cineva atât de blând și iubitor ca Iisus
Hristos. El Se purta asemenea unui miel venit să se sacrifice pentru lume, să poarte păcate5’
le și neputințele oamenilor și să-i îngăduie cu multă blândețe. Oricine se apropia de MânPrimii pași tuitorul putea să vadă acest lucru în ochii Lui, altfel nu ne putem închipui cum acea femeie
desfrânată care a intrat în casa fariseului Simon pentru a spăla picioarele Domnului cu lacrimi, ar fi îndrăznit să
se apropie de Cel ce nu putea fi vădit de păcat. Cum ar fi îndrăznit Zaheu și ceilalți vameși ce erau disprețuiți de
toți semenii să se apropie și să intre în vorbă cu Iisus Hristos dacă n-ar fi simțit că acest Învățător nu e ca ceilalți,
că îi iubește pe cei marginalizați și că le oferă mângâiere?
Blândețea și bunătatea Sa erau cunoscute și apreciate de toți, cu excepția fariseilor și a cârcotașilor care
erau contrariați de permisivitatea Domnului nostru care mânca la masă cu vameșii și femeile desfrânate. Acestora Mântuitorul le-a răspuns de cele mai multe ori tranșant, fără niciun drept la replică. Domnul nu avea două
măsuri, era la fel pentru toți, însă răutatea și incapacitatea lor de a-L percepe corect pe Învățătorul nu putea fi
trecută cu vederea. Așa că Domnul intervenea decisiv de multe ori pentru a pune capăt unor gânduri și atitudini
pline de răutate și perfidie.
Pe acest fond tematic, ne propunem să oferim profesorilor posibilitatea de a cunoaște și de a înțelege
modalitățile de soluționare a potențialelor conflicte ideatic-religioase printr-o abordare categorică de tipul celei
pe care o întâlnim în textele evanghelice, precum și oportunitatea de a concepe propriile modalități de valorificare a acestei paradigme de management al conflictului ideatic-religios la ora de Religie.

1. Modele evanghelice de soluționare
a conflictului ideatic-religios
printr-o intervenție verbală decisivă
Elevii, uneori părinții și, din păcate, chiar și unele cadre didactice se așteaptă ca profesorul
de Religie să fie în general mai permisiv, să aibă un discurs pacifist, plin de gânduri, intenții
și cuvinte bune, atitudine care în anumite situații nu poate să fie decât ineficientă. Cu alte
40’
cuvinte, s-ar recomanda ca acesta să aibă o atitudine „ștearsă”, lipsită de importanță care să
Teorie
nu „încurce” și să nu supere pe nimeni. Chiar dacă noi nu ne-am dori să fim priviți și percepuți așa, se pare că lumea așa ne dorește! Poate e momentul să luăm atitudine și să fim mai fermi pentru a putea
ieși din starea în care lumea și-ar dori să ne complăcem. Poate lumea trebuie să vadă că nu suntem din lume (In
17,16) sau, mai bine zis, că nu ne lăsăm duși de valul acestei lumi. Dacă Hristos a tratat cu multă fermitate anumite situații, noi de ce să nu-i urmăm exemplul? Și să nu uităm niciodată că Cel care a zis „învățați-vă de la Mine
că sunt blând și smerit” (Mt 11,29), a pus mâna pe bici și a răsturnat mesele negustorilor care se cuibăriseră în
curtea Templului ca într-o peșteră de tâlhari (In 2,14-16). Însă, până să abordăm evenimentul amintit într-o
formă detaliată, să ne oprim atenția asupra unor episoade în care Mântuitorul intervine decisiv prin cuvânt și
vom vedea ce anume putem învăța din situațiile respective pentru a valorifica la clasă.
Când a fost nevoie să intervină decisiv pentru a stopa o abordare nepotrivită a unei problematici esențiale,
Domnul nostru nu și-a cruțat nici măcar pe cei mai apropiați ucenici. Acest lucru poate fi observat din dojana
aspră pe care Mântuitorul i-o adresează lui Petru când acesta îl îndeamnă să evite pătimirile și moartea. Să privim
cu mai mare atenție cele întâmplate. După ce Petru a mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, acesta a
avut o atitudine destul de nepotrivită față de întâia prevestire a pătimirilor pe care Domnul a făcut-o cunoscută
ucenicilor. L-a luat deoparte pe Mântuitorul și a început să-l dojenească, zicându-I: „Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi
se întâmple Ţie aceasta.” (Mt 16,22). Intențiile lui Petru erau cât se poate de pozitive însă, cu toate acestea, contrare
voii lui Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos ar fi urmat sfatul apostolului Petru, mântuirea neamului omenesc nu s-ar fi
putut realiza. În aceste condiții, Domnul a intervenit și i-a adresat apostolului cuvinte care nu numai pe Petru l-au
luat prin surprindere, ci și pe noi: „Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.” (Mt 16,23). Cum să-i spună chiar așa? Oare nu putea să-i explice mai cu blândețe?
Putea, dar credem că Domnul a preîntâmpinat prin această intervenție fermă eventualele gânduri similare pe care
ucenicii le-ar fi avut din dorința de a nu i se întâmpla ceva rău Învățătorului lor. Mai mult, aceste pătimiri de care
voia să-l scape Petru erau o condiție fără de care mântuirea nu s-ar fi putut realiza. Când a fost cazul, iată ce intervenție dură a avut Mântuitorul față de intențiile unui apropiat, față de care altădată s-a comportat cu blândețe.
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Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să fie ferm, atunci când este nevoie, chiar și cu elevii cei mai buni și să intervină decisiv pentru a
stopa dezvoltarea unei intenții sau acțiuni greșite, criticând ideea, nu persoana;
• să intervină decisiv atunci când cineva nu cugetă cele ale lui Dumnezeu, ci pe cele ale oamenilor;
• să fie atent ca intervenția lui să nu fie greșit înțeleasă;
• să aducă lămuriri suplimentare pentru a-i încredința pe tineri că atitudinea sa este cea mai potrivită, așa cum, de altfel, a făcut Mântuitorul după ce l-a apostrofat pe Petru (vezi Mt 16,24-28).
Un alt caz asupra căruia vom insista în această secțiune este dialogul pe care Domnul l-a avut cu fariseii și
cărturarii imediat după intrarea Sa triumfală în Ierusalim:
„Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David;
binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! Şi intrând El în Ierusalim,
toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoşi. Şi văzând
arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului
lui David, s-au mâniat. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din
gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo.” (Mt 21,9-17).
Iritați de renumele pe care îl avea Hristos și de cinstea pe care i-o acorda poporul prin apelativul Osana – Mărire (să i se dea) lui Dumnezeu, fariseii au simțit nevoia să riposteze prin orice mijloace. Așa că i-au reproșat
Mântuitorului că nu se cuvine să accepte o asemenea slavă. Este interesant de remarcat că fariseii i-au atras
atenția asupra faptului că până și copiii au început să strige în templu Osana. Raportând textul evanghelic la
textul psalmic la care Domnul face trimitere în răspunsul său (Ps 8,2), Părinții Bisericii susțin că atunci s-a
petrecut o minune. Copiii care încă erau sugari și nu gângureau mai nimic, au început să strige și ei Osana.
Acest fapt cu totul extraordinar i-a făcut să ceară socoteală Domnului. În acest caz, lucrurile nu au nicio
logică! În mod normal, o astfel de realitate ar fi fost suficientă pentru farisei ca să se convingă de lucrarea lui
Dumnezeu care îl însoțește pe Iisus Hristos. Dar se pare că nu a fost suficient. În aceste condiții, văzând că
fariseii nu sunt impresionați de o minune nemaiauzită, Mântuitorul îi dojenește pentru îngustimea lor spirituală. Oare nu ați auzit niciodată, zice Domnul, la Templu sau în sinagogi citindu-se textul care profețește
aceste evenimente? De ce vă mirați atât? „Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai
pregătit laudă? Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania” (Mt 21,16-17). Cu alte cuvinte, Domnul nici nu
a vrut să aibă un dialog cu ei. Știa că nu ar avea niciun rost. Dacă au fost atât de insensibili, încât au refuzat
să se minuneze de faptul extraordinar care se petrecea înaintea ochilor lor, Domnul a știut că este inutil să
le mai explice ceva. Așa că a intervenit decisiv, le-a oferit un argument incontestabil și a plecat lăsându-i să
bombăne.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să fie tranșant cu cei care pun întrebări total nepotrivite și să nu încerce să dea explicații prea multe,
fiindcă sunt inutile;
• să nu intre în jocul celor care, numai de dragul de a fi împotrivă, rostesc tot felul de provocări;
• să ofere răspunsuri scurte din surse care se bucură de autoritate pe care aceștia nu le pot contesta;
• să-i dojenească pentru lipsa lor de cunoștință, făcându-i să înțeleagă că ar fi fost firesc să știe răspunsul;
• să evite continuarea dialogului, fiindcă în asemenea situații nu va fi unul constructiv.
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1. Cum vă raportați la cuvintele dure pe care Domnul i le-a adresat lui Petru (Mergi înapoia
Mea, satano!) când acesta l-a luat deoparte pe Mântuitorul pentru a-L dojeni? A fost prea
75’
dur Domnul cu el? Cum explicați acest episod elevilor din clasa a IX-a? Răspundeți în 100Practică 150 de cuvinte.
2. Imaginați-vă că sunteți la clasă și atunci când vorbiți despre minunea petrecută cu sugarii în episodul intrării în Ierusalim, unul dintre elevi vă va spune că astfel de minuni sunt imposibile și, ca atare, nu este cazul
să creadă tot ce scrie în Biblie. Oferiți trei variante de răspuns categoric prin care să puneți capăt acelui dialog.
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

2. Modele evanghelice de soluționare
a conflictului ideatic-religios printr-o atitudine fermă
Atunci când se impunea să fie decisiv și categoric într-o anumită privință, Domnul nu
se rezuma doar la intervenții de natură teoretică, ci lua atitudine. Acest mod de manifestare se impunea atunci când comportamentul celor din jur era ostentativ, nepotrivit.
40’
Să ne amintim cum a reacționat Domnul când, în curtea arhiereului Anna, un soldat s-a
gândit să-L lovească peste obraz pentru că nu a răspuns cuviincios arhiereului. Cu toate
Teorie
că Mântuitorul a recomandat ascultătorilor să întoarcă obrazul agresorilor, atunci când a fost pălmuit i-a
replicat cu fermitate celui care l-a lovit: „Dacă am vorbit rău, dovedește ce este rău, iar dacă am vorbit bine,
de ce Mă baţi?” (In 18,23). Ripostând cu fermitate, fără a fi violent în vreun fel, Domnul a arătat celor din jur
că se poate apăra. Se pare că această replică a fost adresată chiar arhiereului care, cu toate că nu o poruncise,
încuviințase această lovitură. Oricum, cert este că după această atitudine fermă, interogatoriul ilegal s-a încheiat și Iisus Hristos a fost trimis la Caiafa.
Un fapt similar s-a petrecut și cu Apostolul Pavel. Fiind dus înaintea sinedriului pentru a fi judecat,
Sfântul Pavel a primit, fără niciun avertisment, câteva lovituri peste gură de la cei din jur pentru simplul fapt
că arhiereul a considerat că adresarea de bărbați frați nu este adecvată. Având exemplul Mântuitorului, Apostolul i-a replicat arhiereului Anania care poruncise ca Pavel să fie lovit,: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit!
Şi tu șezi să mă judeci pe mine după Lege, şi, călcând Legea, poruncești să mă bată?” (FAp 23,1-3). Arhiereul
a fost luat prin surprindere de această atitudine! Și nici nu a avut timp să recepteze cuvintele apostolului, că
Pavel s-a întors spre cei din sinedriu și le-a adresat un cuvânt saducheilor și fariseilor care le-a trezit apetitul
pentru ceartă. În loc să-l judece pe Pavel, sinedriștii au început să se certe între ei pe tema învierii. Oare să fi
ajuns arhiereul să-i fi luat indirect partea lui Pavel, susținând crezul fariseilor? Nu știm asta. Cert este, însă,
faptul că prin această atitudine fermă în fața unui abuz, Pavel a scăpat de un interogatoriu dur și poate de
mult mai multă bătaie. Credem că Anania l-a ținut minte toată viața pe Pavel pentru replica lui formulată în
doar câteva cuvinte!
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să riposteze ferm prin cuvânt atunci când este agresat pe nedrept;
• să-și pună oponenții într-o situație delicată, evidențiind nedreptatea pe care aceștia o săvârșesc;
• să întoarcă obrazul numai atunci când asumarea noi unei lovituri va trezi remușcare în cugetul
agresorului;
• să dovedească înaintea tuturor că a fi creștin nu înseamnă neapărat să fii noncombativ;
• să-i determine pe ceilalți să înțeleagă că și el are drepturi ca oricare dintre ei și că, atunci când se
impune, se poate apăra.
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Citind textul Evangheliei, putem identifica mai multe momente în care Mântuitorul consideră că
anumite conflicte pot fi soluționate mult mai bine printr-o atitudine fermă.
Să ne amintim de evenimentele petrecute în episodul învierii fiicei lui Iair. Când Domnul le-a spus
părinților copilei să nu se necăjească fiindcă fetița doarme, cei prezenți în casă au început să râdă și să-l
privească cu nedumerire. Cum – se vor fi gândit ei – noi suntem proști și orbi? Noi nu vedem că fetița nu
mai suflă? Văzând ce atitudine au și că deja ei sunt încredințați de moartea fetei, Domnul a recurs la un gest
neașteptat, invitându-i pe toți să poftească afară. Ce or fi gândit ei când au văzut că Iair le cere să părăsească
încăperea, nu știm! Dar este clar că nu le-a convenit! În timp ce rudele și vecinii ieșeau dintr-o dată s-a auzit
un strigăt de bucurie din casă. Domnul a înviat fata și părinții nu mai puteau de fericirea ce i-a cuprins!
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să ia atitudine fermă față de cei care iau în derâdere afirmații care trec peste nivelul senzorial de percepție;
• să nu se sfiască să invite afară (în sens metaforic – să excludă din auditoriul căruia se adresează) pe
elevii care au atitudini sau poziții batjocoritoare față de credință;
• să-și confirme învățătura sau afirmațiile ce au fost luate în derâdere prin fapte sau argumente incontestabile.
Această atitudine pe care a avut-o Hristos față de cei care l-au luat în derâdere în casa lui Iair a fost, totuși,
una blândă în comparație cu reacția pe care a avut-o atunci când i-a alungat din Templu pe comercianți și pe
cei care se ocupau cu schimbul valutar:
„Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau
boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară
din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau
porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.” (In 2,13-16).
Reacția Domnului a fost cât se poate de îndreptățită. Ritualurile pe care evreii erau obligați să le săvârșească
la Templu, potrivit Legii, au devenit o sursă de câștig pentru speculanți. Ceea ce era necesar să se facă în afara
curții Templului (cumpărarea animalelor pentru jertfă), ajunsese să fie făcut în interiorul ei. Văzând cât de
mult s-a alterat specificul spiritual al locașului de rugăciune, Mântuitorul a răsturnat mesele schimbătorilor
de bani și, punând mâna pe bici, a început să-i lovească zicând: „Scris este: Şi va fi casa Mea casă de rugăciune; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari” (Lc 19,46). Nu credem că și-ar fi dorit careva să fie printre acei
negustori din templu. Când au văzut scânteia mâniei divine în ochii Domnului s-au cam cutremurat și s-au
grăbit să iasă cât mai grabnic din curte. Cine, oare, ar fi îndrăznit să-I fi stat atunci Mântuitorului împotrivă?
Așa că, atunci când aspectele spirituale erau total neglijate, Domnul nostru a intervenit ferm, fără cruțare,
pentru a pune capăt negoțului cu cele sfinte.
Ce poate valorifica profesorul de Religie de aici:
• să nu permită atitudinile blasfemiatoare ale elevilor;
• să apere cu fermitate valorile spirituale;
• să le ofere elevilor argumente credibile care să-i determine să înțeleagă gravitatea afirmațiilor sau a
comportamentului lor, așa cum Domnul și-a justificat fapta printr-un text din profeți
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Temă de reflecție
Sfatul pe care Hristos l-a adresat misionarilor:
„Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale,
în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină. Şi zicea către ei: […] Şi în orice cetate veţi intra
şi nu vă vor primi, ieşind în pieţele ei, ziceţi: Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât cetăţii aceleia. (Lc 10,1-2.10-12)

75’
Practică
1.

1. Având ca reper textul de mai sus extrageți trei învățături care i-ar fi utile profesorului de
Religie în activitatea lui de la clasă cu privire la modul ferm de acționare al acestuia.
2. Completați tabelul de mai jos cu câte un exemplu de atitudine fermă adecvată și o atitudine
fermă exagerată a unui profesor de Religie care constată că un elev își bate joc de o icoană.

Atitudine fermă adecvată
Consecințe anticipate

2.

Atitudine fermă exagerată
Consecințe anticipate

Punctul pe i
Maniera decisivă de intervenție a Domnului în situațiile care impuneau o astfel de atitudine
poate fi asumată de profesorul de Religie. Ea este recomandată ori de câte ori e nevoie pentru a
soluționa anumite conflicte. Cu toate acestea, nu dorim să generalizăm acest tip de raportare la
toate conflictele ideatic-religioase. Proporția dintre o abordare blândă și îngăduitoare și o atitudine tranșantă o aflăm tot de la Mântuitorul nostru care nu a făcut niciodată excese, ci a acționat mereu într-o manieră echilibrată.
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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
Toate principiile din categoria „obiective” și
„subiective” sunt aplicabile la orice disciplină și
chiar în orice alt cadru conflictual.
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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

• Voi fi un exemplu de integritate morală
• Voi raporta soluția conflictului la învățătura
biblică și la principiile moralei creștine.
• Voi acționa având mereu în minte iubirea lui
Dumnezeu

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.

4

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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Strategii „terapeutice”
în conflictul ideatic-religios la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Terapia conflictului prin povestire/pildă – exemplificări scripturistice
2. Terapia conflictului prin asumarea reală a mesajului textelor sfinte
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi avea posibilitatea să aplicați principale strategii „terapeutice” de
sorginte biblică și patericală în conflictul ideatic-religios la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

conflict, mediere, strategie, terapeutic, David, model

Vrednicul de pomenire mitropolitul Bartolomeu Anania a relatat cândva o întâmplare
din viața sa privitoare la iertarea vrăjmașilor. El a mărturisit că, la câțiva ani de la elibe5’
rarea din închisoare, a reușit să-i ierte pe toți cei care l-au făcut să sufere, fie că au fost
Primii pași torționari, ierarhi sau simple 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 povară
permanentă. Conștientizând la scurtă vreme realitatea acestor cuvinte, mitropolitul a luat hotărârea să-l
ierte și de îndată s-a simțit ușurat. Am reținut foarte limpede că la sfârșitul acestei destăinuiri, mitropolitul
a zis: „Ascultați-mă că sunt om bătrân și am trecut prin multe: eliberați-vă sufletele de astfel de poveri, că
se poate!”. Relatarea unei asemenea povestiri poate avea un rol terapeutic extrem de eficient în soluționarea
unor conflicte de natură interioară, dacă relatările de acest fel sunt spuse într-un context potrivit. Tinerii sunt
destul de receptivi la astfel de istorisiri, deoarece povestirile adevărate, precum și cele verosimile au o capacitate terapeutică 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.
Astfel că, în cadrul acestei secvențe, propunem profesorului de Religie două tipuri de strategii „terapeutice” (una inspirată din Sfânta Scriptură, iar cealaltă din Pateric) utile în soluționarea conflictelor ideatic-religioase de la ora de Religie.

1. Terapia conflictului prin povestire/pildă –
exemplificări scripturistice
Basmele și povestirile românilor aveau (și încă mai au), pe lângă farmecul lor care fascina,
credem, pe orice copil, și o menire profilactică. Copilului i se sădea în suflet, încă de mic,
ideea că răul nu învinge niciodată binele, chiar dacă uneori triumfă, că vinovații sunt
15’
întotdeauna pedepsiți, că sunt prinți și prințese de o frumusețe și o noblețe sufletească de
Teorie
neîntrecut, că în viață mai sunt și încercări, că cel mai bine este să fii călăuzit de cei vârstnici,
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 termină cu bine, oferă copilului o perspectivă pozitivă asupra vieții, îi dau
curaj să lupte pentru bine și pentru dreptate și să creadă că Dumnezeu îi păzește întotdeauna pe cei buni.
Dreptate

Hotărâre
Cinste

Curaj

Adevăr
Perseverență

Hărnicie

Însă, odată cu înaintarea în vârsta a copilului, aceste idei au început să fie înlocuite cu temeri și cu
realități care l-au împiedicat pe micuțul om să mai creadă și să mai lupte ca eroii lui din basme. Ce îi împiedică acum pe tineri să-și reactiveze „scutul” povestirii care să-i ocrotească de negativismul realității crude
căreia nu prea îi fac față? Poate un alt tip de povestire! De data aceasta, direct din Sfânta Scriptură. Credem
că tinerii pot să fie vindecați de rănile lor, de suferințele și de diferitele tipuri de conflicte pe care le trăiesc
prin intermediul unor povestiri în care să se poată recunoaște cu ușurință. În acest sens, vă vom expune două
exemple din care se va înțelege cu ușurință că până și cei mai maturi și mai învățați oameni pot fi vindecați
de conflictele lor interioare.
2

Primul personaj care a fost vindecat de conflictul pe care-l avea cu fiul său a fost regele David. Leacul
i l-a dat o bătrânică înțeleaptă din Tecoa care, la îndemnul generalului Ioab, i-a spus lui David o povestire
terapeutică. Pentru a-i retrezi sentimentele paterne față de fiul lui Abesalom care stătea departe de mânia tatălui său în regatul bunicului din partea mamei, acea femeie îi istorisește o dramă fictivă a unei mame văduve
care se afla în situația delicată de a-și pierde unicul fiu rămas în viață. Înțeleapta i-a spus regelui că avea doi fii
care, ducându-se la țarină, s-au încăierat din nu știu ce motiv, și unul din ei l-a omorât pe celălalt. Pentru că talionul cerea răzbunare, rudele ei au venit la casa sa și i-au cerut fiul ucigaș zicând: „Dă-ne pe ucigaşul fratelui
său să-l omorâm pentru sufletul fratelui său pe care l-a pierdut el şi vom pierde chiar şi pe moştenitorul lui”
(2Rg 14,7). Văzându-și amenințată spița, femeia a cerut ajutor regelui, ca nu cumva numele soțului ei să se
stingă. Sensibilizat de drama femeii, David îi spune că va porunci răzbunătorilor să nu-i facă niciun rău fiului
femeii. Simțind că l-a câștigat pe rege, femeia cere încă de două ori ca regele să-și reafirme hotărârea, ca să-l
determine să fie și mai implicat în povestirea ei. Apoi îl întreabă: „Pentru ce cugeţi tu aşa împotriva poporului
Domnului?”. Când David a auzit întrebarea, și-a dat seama că femeia, prin aceste cuvinte, îl făcea să realizeze
că s-a osândit pe sine însuși, fiindcă nu-l aduce acasă pe fiul său izgonit. Atunci regele a întrebat-o dacă nu
cumva Ioab a învățat-o să spună acestea. Femeia a recunoscut că Ioab a încercat ca, prin această pildă, să dea
situației delicate în care se aflau regele și fiul lui această înfățișare. Atunci regele, vindecat de supărarea sa, i-a
cerut lui Ioab să-l aducă înapoi pe fiul său.
Istorioara fictivă are ca scop:
Informarea

Educarea

Vindecarea

Dezvoltarea1

Un alt caz în care chiar 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 a intrat în logica lui,
dar l-a provocat pe el să dea răspunsurile la propriile întrebări. Când totul părea că s-a lămurit, învățătorul
respectiv l-a întrebat pe Învățătorul, cu o prefăcută neștiință, cine ar fi aproapele lui? Domnul 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 extrem de 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) 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 suferință 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
acela. Putea, oare, să răspundă altceva? Nici vorbă! Credem, totuși, că istorioara l-a vindecat într-un fel. Iar
concluzia Mântuitorului confirmă în mare parte supoziția noastră: „Mergi de fă și tu asemenea!” (Lc 10,37).
Cele două cazuri prezentate relevă faptul că un anumit tip de istorioară fictivă dar verosimilă are
capacitatea terapeutică de a pune capăt conflictelor intra și inter personale. Rămâne la latitudinea fiecărui
profesor să stabilească unde și cum pot fi folosite astfel de istorioare în cadrul orei.

1

Maria Dorina PAȘCA, Povestea terapeutică (Târgu-Mureș: Ardealul, 2004), 24.
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Elemente-cheie ale unei istorioare terapeutice:
1. Corespondența comportamentală: similitudini între comportamentul personajelor istorioarei și cel al persoanelor implicate în conflict.
2. Perspectivă obiectivă: prezentarea situației să fie cât mai clară și mai cuprinzătoare.
3. Propunerea unei soluții morale: desfășurarea istorioarei să conducă înspre identificarea
unei valori sau a unui comportament dezirabil.
Exercițiu pe grupe
Identificați și redați în aproximativ 100 de cuvinte câte o istorioară terapeutică pentru fiecare
din următoarele situații, urmărind să respectați elementele-cheie indicate anterior. În con60’
ceperea istorioarelor puteți pleca de la un text biblic/paterical sau de la un alt text existent.
Practică 1. Paul a jignit-o pe Estera, care este penticostală, cu privire la practica vorbirii în limbi,
spunându-i că nu-i înțelege cuvintele, chiar dacă ea vorbea în limba română.
2. Andrei consideră că femeile sunt inferioare bărbaților și că, potrivit Apostolului Pavel, ele ar trebui să se
supună necondiționat acestora.
La final, prezentați colegilor cele două istorioare terapeutice create și discutați posibile dezvoltări ale
elementelor-cheie ale unei astfel de istorioare.

2. Terapia conflictului prin asumarea reală
a mesajului textelor sfinte
Se întâmplă adeseori să citim un text scripturistic sau dintr-o altă lectură spirituală și să
nu-i sesizăm profunzimea chiar dacă nu este la prima lecturare. Această se datorează în
mare măsură neatenției noastre sau faptului că nu-l pătrundem în profunzime. De multe ori,
10’
răspunsul la căutările noastre se află înaintea ochilor, dar nu-l putem vedea din diferite
Teorie
motive. De aceea, este indicat să cercetăm cu mai mare atenție Sfintele Scripturi fiindcă în
ele vom găsi adeseori răspuns la frământările și conflictele interioare, ale noastre și ale elevilor. Pentru a oferi
mai multă relevanță celor afirmate, vă vom expune în continuare o întâmplare din Pateric.
Un frate din Libia a venit la avva Siluan în muntele Panefo şi i-a
zis: părinte, am un vrăjmaş care mi-a făcut multe rele, că şi ţarina
mea, când eram în lume, mi-a răpit-o şi de multe ori m-a vrăjmăşit.
Iar acum a pornit şi oameni otrăvitori, să mă omoare şi aş vrea
să-l dau în judecată. Zis-a lui bătrânul: precum te împaci, fiule, fă!
Zis-a fratele: cu adevărat, părinte, de va fi pedepsit, îi va fi de folos
sufletului. Răspuns-a bătrânul: cum socoteşti, fiule, fă! Şi a zis fratele:
scoală-te, părinte, să facem rugăciune şi voi merge la dregător! Deci,
sculându-se şi rugându-se amândoi, când a venit să zică: şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, a zis
bătrânul: şi nu ne ierta nouă greşalele noastre căci nici noi nu iertăm
greşiţilor noştri! Apoi a zis bătrânului fratele: nu aşa, părinte! Iar
bătrânul a zis: ba aşa, fiule! Căci cu adevărat, de vei voi să mergi la
dregător, să-ţi facă ţie dreptate, Siluan altă rugăciune nu-ţi va face
ţie. Şi punând fratele metanie, l-a iertat pe vrăjmaşul său.

Tatăl nostru
Carele ești în ceruri,
Sfințească-Se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta este împărăția și puterea și slava:
A Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Duh,
Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Suntem pe deplin convinși că fratele respectiv rostea rugăciunea Tatăl nostru de mai multe ori în
timpul unei zile, însă – din rutină și neatenție –, nu pătrundea pe deplin și nici nu asuma mesajul textului
4

sfânt. Condiționarea pe care o conține textul sfânt, atunci când face referire la iertare, nu prea este conștientizată de oameni. Se trece cu mare ușurință peste aceste cuvinte fără a fi asumate! Acest gen de raportare la text
nu produce mari schimbări și nici nu ajută mult pe cei care doresc să-și soluționeze anumite conflicte. Prin
urmare, pentru a spori eficiența textului sfânt, se impune asumarea reală a acestuia. Un text scripturistic care
este întrupat cu adevărat face minuni: deschide ochii sufletului, indică modul de soluționare și oferă imbold
voinței celui care vrea cu adevărat să se vindece de suferință și să pună capăt conflictelor. Textul Sfintei Scripturi
are în sine o capacitate vindecătoare. Ține doar de noi să-i oferim posibilitatea să lucreze în inimile noastre.

30’
Practică

Exercițiu pe grupe
Creați un exercițiu cât mai complex pentru elevi prin intermediul căruia aceștia să conceapă, la rândul lor, o istorioară terapeutică pentru o situație imaginată de dumneavoastră.
Justificarea exercițiului rezidă în necesitatea de a da mai departe acest tip de abordare pozitivă a unei situații conflictuale cu care și elevii, la rândul lor, se pot confrunta.

Punctul pe i
Tensiunea specifică oricărei situații conflictuale poate îngreuna acceptarea unui mesaj direct, fie
el și pozitiv formulat, cu privire la soluția de ieșire din respectiva situație. Adeseori, o mai mare
eficiență poate avea oferirea unei istorioare fictive cu rol terapeutic, prin intermediul căreia cei
aflați în conflict pot conștientiza ei înșiși care este parcursul ulterior benefic tuturor celor implicați. Rezultatul unei istorioare terapeutice nu este vizibil imediat, dar efectele sale se vor vedea
cu siguranță în timp și vor fi mai profunde decât cele generate de receptarea unui simplu sfat.
În special la vârsta adolescenței, această metodă este recomandată, dată fiind caracteristica acestei vârste de a respinge îndrumările exterioare. Resursele profesorului de Religie sunt foarte bogate,
putându-se apela la textul biblic, la povestirile patericale, filocalice, în sfârșit, la toată gama de lecturi
spirituale care pot fi adaptate la situațiile concrete pe care le întâmpină în cadrul orei de Religie.
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Soluționarea conflictului ideatic-religios
la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Modalităţi de rezolvare a conflictelor ideatic-religioase la nivelul
orei de Religie
2. Disciplina rezolvării conflictelor specifice orei de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Vă veţi îmbunătăţi metodele de soluţionare ale unui conflict
ideatic-religios
• Veţi putea realiza un model de angajare în faza de soluţionarea
a confruntării ideatic-religioase

III. Cuvinte-cheie

soluţionare, metode de rezolvare, obiectivitate, subiectivitate

Eforturile1 de stabilire a atmosferei irenice trebuie să fie depuse şi pot să aibă rezultate
în oricare dintre etapele conflictului ideatic-religios. Rezultatul acestor eforturi poate să
5’
conducă, după cum am observat în secvenţele anterioare, spre pozitivarea sau spre tenPrimii pași sionarea în plus a conflictului. Etapa soluţionării este bine să fie orientată pozitiv, tocmai
pentru a induce starea de siguranţă şi confort emoţional, necesară încurajării dialogului ideatic-religios.
Este important ca situaţia conflictuală să fie dusă la bun sfârşit, indiferent de faptul că este sau nu orientată
pozitiv, chiar în ora în care s-a declanşat. Orice prelungire a tensiunii va creşte probabilitatea ca orientatrea
disensiunilor să fie una negativă.
Secvenţa de faţă îşi propune tocmai abordarea acestei probleme: modul în care vom adapta metodele de soluţionare a unui conflict a cărui escaladare a fost pozitivă şi cum vom proceda în situaţia în care
escaladarea conflictului a fost negativă. Totodată dorim să accentuăm importanţa unei rigori a demersului
de soluţionare care se cere constantă, manifestastă promt în fiecare situaţie, construind un prilej de educare
a responsabilităţii individului când sunt puse în discuţie teme de mare importanţă în dezvoltarea personală
şi spirituală.

1. Modalităţi de rezolvare a conflictelor ideatic-religioase
la nivelul orei de Religie
Soluţionarea unui conflict necesită ca profesorul să arate elevilor consideraţia necesară şi
preocuparea pentru ceea ce îi frământă, observând la timp faptul că un elev are o nevoie
în întâmpinarea căreia este important să vină cu priceperea, căldura şi argumentele adec15’
vate. Dacă oricare altă materie poate cuantifica volumul de cunoştinţe în performanţele
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obţinute, în cazul orei de Religie, pe lângă acest mod de a valorifica noţiunile predate,
se poate vorbi despre atingerea obiectivelor doar atunci când subiecţii educabili ajung să-şi poată identifica
corect nevoile spirituale şi să aducă o contribuţie în rezolvarea armonioasă a acestora. Omenia de care vor
da dovadă în abordarea subiectelor este un semn sigur al depăşirii individualismului, obiectiv important al
orei de Religie.
Conflictul creat presupune o reevaluare a situaţiei, de cele mai multe ori generând o dezbatere al
cărei scop este tocmai aflarea mai multor soluţii. Deşi poate părea neplăcut pentru cei implicaţi în respectiva
dezbatere, o confruntare de idei, corect dirijată, aduce întotdeauna roade atât pentru munca în echipă, cât şi
în plan personal. Ideile noi, abordările originale şi constructive pot să fie rezultatul unei confruntări ideatice.
Putem vorbi, în acest mod, de un conflict constructiv sau pozitiv. Desigur că în confruntarea la clasă cu realitatea zilelor noastre, mulţi vom surâde şi vom spune că cele prezentate par a fi pentru alte vremuri sau pentru
alte generaţii. Nu se poate afirma că acest demers este unul facil, însă orientarea actuală a pedagogiei trebuie
să se adapteze continuu la presiunile vremurilor. Pregătirea continuă pentru confruntarea cu ceea presupune
contactul cu tendinţele actuale va putea favoriza dialogul cu cei tineri şi va crea oportunitatea de a transmite
valorile specifice orei de Religie. În acest sens, profesorului i se cere o autoanaliză, un mod corect de evaluare
a felului în care se raportează la colectivul de elevi prin limbajul verbal şi nonverbal.
Pentru a inventaria temele cu potenţial conflictual ridicat la nivel liceal, propuneţi elevilor să identifice acele teme asupra cărora se consideră că este greu să cadă de acord în faza de soluţionare a conflictului ideatic-religios. Să luăm spre exemplificare abordarea unităţii Creştinismul şi provocările lumii moderne.
(Programa analitică, Cultul ortodox, Clasa a IX-a). Identificaţi la nivelul programei şcolare pentru disciplina
Religie, sau printre subiectele propuse predominant la oră, temele care au potenţial ridicat de a declanşa un
conflict ideatic-religios şi care ridică probleme mai mari în etapa de soluţionare. Discutați aceste provocări
cu elevii dumneavoastră dirijând dialogul astfel încât prin prezentarea argumentelor și analizarea lor să se
ajungă la soluționarea conflictului.
1

În această secvență se reiau în formă detaliată elemente prezentate în P3_T1_U2_S1 (on-line) Repere în identificarea factorilor
favorizanţi ai unui conflict la ora de Religie.
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Inventarierea
provocărilor actuale
Utilizarea modalităților de
comunicare on-line

Potenţialul conflictual
ridicat
X

scăzut

Argumente PRO

Argumente
CONTRA

oferă sentimentul
libertății de exprimare

dăunează capacității
de socializare

1. Având ca punct de plecare rubricile tabelului de mai sus, identificaţi alte 3 posibile teme
ce pot fi încadrate la capitolul provocărilor actuale ale tinerilor și propuneți o abordare
eficientă în dialogul cu elevii dumneavoastră.
45’
2. Considerând limbajul non verbal ca fiind încărcat de semnificaţii, completaţi rubricile
Practică din dreapta cu stările profesorului şi ale elevului ghicite din descrierea comportamentului,
marcând gradul de influenţă în soluţionarea conflictului:
Limbajul non-verbal

Starea profesorului

Starea elevului

Efectul asupra
conflictului

legănarea uşoară
a capului şi un zâmbet
de încuviinţare

Înţeleg că aţi ajuns la
un acord şi vă respectaţi
opiniile...

Apreciez efortul domnului profesor de a ne aduce
la un acord...

soluţionare

privirea ceasului
şi încruntarea
sprijinirea în mâini de
după catedră/masă şi
aţintirea privirii
lovirea repetată cu degetele a mesei, aşezarea
moleşită pe spătarul
scaunului
lăsarea degajată
pe spătarul scaunului şi
ducerea mâinilor la ceafă
aducerea palmei la ceafă
şi ridicarea privirii în sus

2. Disciplina rezolvării conflictelor specifice orei de Religie
Soluţionarea unui conflict specific orei de Religie se poate realiza prin utilizarea unor
metode consacrate, tocmai datorită raportării la caracteristicile de natură spirituală, dogmatică şi istorică. Argumentele trebuie să fie documentate, să respecte orientarea religi10’
oasă a celor implicaţi, fără a cădea în extrema dezicerii de propriul crez.
Teorie
Dacă informaţiile privitoare la alte materii pot să se schimbe de la un deceniu la altul, în
funcţie de cercetările făcute, în cazul materiei disciplinei Religie, se pot schimba mentalităţile, abordările,
3

interesul sau dezinteresul însă Adevărul rămâne în continuare un deziderat spre care cu toţii tindem în egală
măsură, indiferent de confesiune.
Pornind de la acest fapt, este firesc să privim orice confruntare cu mai multă înţelegere, să o tratăm cu
răbdare şi să tindem spre descoperirea gradului de umanism ce se ascunde în spatele intervenţiilor oricât de
incisive ale oponenţilor. Soluţionarea nu devine, totuşi, sinonimă cu asumarea unei alte păreri decât cea cu
care s-a intrat în conflict. Putem vorbi, astfel, de o abordare clasică a momentului de soluţionare conflictuală,
bazată pe câteva elemente ce descriu măsurile pe care trebuie să le luăm, odată angajaţi într-o confruntare.
Stăpânirea de sine este una dintre formele de disciplină personală cu rol în medierea unui moment
conflictual. Aducerea celor implicaţi într-o stare de conciliere se face, uneori, apelând la un compromis permis dacă se doreşte integrarea acestora şi nu separarea lor, ultima variantă putând constitui un prilej pentru
alte disensiuni nedorite.

stăpânirea
separarea

medierea

Rezolvare
clasică
integrarea

concilierea
compromisul

Există câteva tehnici senzoriale de susţinere a soluţionării conflictului, bazate pe toate simţurile. Modul
în care privim grupul ce aşteaptă de la noi un răspuns sau o formă adecvată de soluţionare reprezintă un pas
important între cei necesari soluţionării conflictului. În aceeaşi categorie pot fi înscrise şi tonalitatea vocii, mimica feţei sau o uşoară atingere.
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ascultarea

privirea

vocea

atingerea

Tot aici putem încadra şi tehnicile de ţinută, manifestate în cadrul etapei de soluţionare a conflictului.
Ţinuta dreaptă, ce trădează preocupare pentru opiniile expuse, distanţa apropiată de cel implicat mai intens,
controlul respiraţiei, chiar și atunci când răbdarea pare să ne părăsească, contribuie, câte puţin, la stabilirea
unei conduite specializate pe rezolvarea etapei de soluţionare a conflictului. Aceste tehnici, asociate unei atitudini împăciuitoare bazate pe iubire, vor fi exemple de urmat pentru elevii claselor de liceu.
ținuta

ritmul respirației

distanța

1. Pentru fixarea etapelor ce caracterizează faza de soluţionare a unui conflict, completați
rubricile tabelului de mai jos cu alte două avantaje şi dezavantaje specifice:

30’
Practică

momentul etapei
de soluționare

avantaje
Valorifică anumite capacităţi de negociator
Dă impresia de corectitudine

Compromisul

dezavantaje
Fiecare vrea să obţină cât mai mult
Una din părţi poate face ca situaţia să pară
în favoarea mărinimiei acesteia
Una dintre părţi poate să cedeze sau doar
să susţină că cedează mai mult decât
cealaltă

2. Identificați un posibil moment conflictual ideatic-religios, în cazul căruia considerați că nu se poate
formula un răspuns unic și explicați de ce.

Punctul pe i
Soluţionarea unui conflict ideatic–religios începe, practic, încă din momentul iniţial, când
primele semne ale instalării acestuia pot fi vizibile şi pot susţine efortul de aplanare a
conflictului. Efortul depus pe parcursul tuturor etapelor situaţiei conflictuale are ca ţintă găsirea
unor răspunsuri potrivite pentru a mulţumi pe cei angajaţi în conflictul ideatic-religios.
Metodele folosite şi răbdarea manifestată vor transforma argumentele în verigi potrivite
pentru soluţionare. Existența unor factori generatori de conflict, mai puternici decât metodele de
soluționare folosite, poate genera devierea stării conflictuale și transformarea acesteia
într-un veritabil câmp de bătălie. Chiar și în această situație este necesară o evaluare și
o valorificare a concluziilor postconflictuale.
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P3 T2
U1 S5

Principiul abordării spirituale a conflictului ideatic-religios
la ora de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Raportarea la Dumnezeu – sursă a înțelegerii lucrurilor
2. Abordarea spirituală – sursă sau soluție a conflictului?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța pe care abordarea spirituală o are în
soluționarea conflictelor
• Veţi avea posibilitatea să experiați la clasă câteva strategii de soluționare a conflictelor prin abordare spirituală

III. Cuvinte-cheie

Cartea Proverbelor, tineri, profesor, conflict, soluționare, abordare spirituală, strategie

Fără o perspectivă spirituală, viața omului este lipsită de sens, sau, cum zicea înțeleptul
Solomon în Ecclesiast, deșertăciune. Această perspectivă asupra vieții nu a fost oferită de
5’
un ignorant sau de un om oarecare, ci de cel pe care istoria sfântă îl consideră a fi cel mai
Primii pași înțelept dintre oameni. Regele Solomon ne vorbește, în debutul cărții amintite, despre
faptul că a încercat să dobândească fericirea făcând toate lucrurile pe care oamenii le-au considerat necesare,
de-a lungul timpului, pentru fericire: „Am început lucrări mari: am zidit case, am sădit vii, am făcut grădini
şi parcuri şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori; i-am făcut iazuri, ca să pot uda din ele o dumbravă unde
creşteau copacii; am cumpărat robi şi roabe şi am avut feciori născuţi în casă, asemenea şi turme de vite, şi oi
fără de număr, mai mult decât toţi cei care au fost înaintea mea în Ierusalim. Am strâns aur şi argint şi număr
mare de regi şi de satrapi; am adus cântăreţi şi cântăreţe şi desfătarea fiilor anului mi-am agonisit: o prinţesă
şi alte prinţese. Am fost mare şi am întrecut pe toţi cei ce au trăit înaintea mea în Ierusalim şi înţelepciunea
a rămas cu mine. Şi tot ceea ce doreau ochii mei nu am dat la o parte şi n-am oprit inima mea de la nici o
veselie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteneala mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată munca mea.”
(Eccl 2,4-10). Și, cu toate acestea, după ce s-a uitat cu luare aminte la toate lucrurile pe care le-au făcut mâinile lui şi la truda cu care le-a săvârşit, totul i s-a părut a fi „deşertăciune şi vânare de vânt şi fără niciun folos
sub soare” (Eccl 2,11)
Fără Dumnezeu și fără o perspectivă spirituală asupra lucrurilor, viața este tristă și lipsită de sens.
Chiar și conflictele dintre oameni` nu pot fi finalizate de mediator dacă nu se face trimitere la lucrurile care
depășesc nivelul strict al concretului. Prin urmare, profesorul de Religie este cel care va avea în vedere această
perspectivă spirituală și se va folosi de ea pentru a oferi elevilor posibilitatea unei soluționări rapide a disensiunilor dintre ei.
În cadrul acestei secvențe, vom sublinia importanța pe care o are abordarea spirituală în rezolvarea
conflictelor dintre tineri. Demersul nostru se va fundamenta cu precădere pe o anumită categorie de texte
din cartea Proverbelor care vor constitui baza teoretică pentru înțelegerea cadrelor în care este necesar să
poziționăm conflictele pentru a le putea soluționa.

1. Raportarea la Dumnezeu – sursă a înțelegerii lucrurilor
Temă de reflecție
„Oamenii răi nu pricep nimic din ceea ce e drept, iar cei
ce caută pe Domnul înţeleg tot.” (Pr 28,5)
Abordarea spirituală a lucrurilor este proprie disciplinei Religie. Profesorul le vorbește
elevilor despre Dumnezeu, despre cele viitoare și încearcă să-i înveșnicească pe tineri
prin referirile repetate la timpul și spațiul sfânt și sfințitor. Prin urmare, specificul disci15’
plinei favorizează acest tip de abordare, iar elevii sunt obișnuiți cu o astfel de perspectivă
la Religie. Ceea ce este necesar să se aibă cu mai multă atenție în vedere pentru a folosi
Teorie
acest avantaj în soluționarea conflictelor este maniera în care profesorul face trimitere la Dumnezeu și la
lucrurile spirituale. În viziunea înțeleptului Solomon, raportarea la Dumnezeu devine sursă de înțelegere:
„cei ce caută pe Domnul înțeleg tot” (Pilde 28,5). Cineva care a ajuns să cunoască pe Dumnezeu și să priceapă modul în care se desfășoară lucrarea Sa în lume nu își mai bate capul cu mărunțișurile pe care unii le
consideră pietre de hotar. Raportarea la o realitate spirituală care nu depășește de cele mai multe ori cadrele
gândirii omenești schimbă aproape în totalitate perspectiva de abordare a problemei respective. Ceea ce ne
frământa și ne contraria se poate spulbera cu ușurință atunci când vedem lucrurile dintr-o perspectivă nouă,
superioară.
Stagnarea într-o viziune limitată de cadrele gândirii omenești nu oferă soluții eficiente care să pună
capăt unui conflict. Până când lucrurile nu sunt raportate la o ordine spirituală, superioară, acestea nu se
rezolvă decât temporar. După perioade de timp mai scurte sau mai lungi, conflictele recidivează, deschizând,
pe lângă rănile vechi, altele noi. Totul însă se poate soluționa printr-o raportare corectă la Dumnezeu, motiv
pentru care Solomon sugera: „Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.
Pe toate căile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de
2

Dumnezeu şi fugi de rău; Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.” (Pilde 3,5-8).
Această manieră de abordare spirituală a lucrurilor înconjurătoare și, implicit, a conflictelor nu este
atât ușor asumat de către tineri. Tinerii nu sunt dispuși să renunțe la sistemul lor de gândire de dragul lui
Dumnezeu. Dacă îi vom spune unui tânăr să nu se bizuiască pe priceperea lui și să nu se creadă înțelept în
raport cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu, s-ar putea să ne trezim cu niște atitudini și replici total nepotrivite… Din acest motiv, se recomandă ca trimiterile la datele spirituale ale problemelor să se facă treptat, în
funcție de deschiderea elevilor față de aceste realități pentru a nu crea o repulsie față de acestea. Expresii de
genul: Mai lăsați-ne cu astea… sau Ne credeți proști… Nu suntem în clasa I… Haideți să evoluăm puțin …
sau (așa, mai scripturistic): Despre asta o să vă ascultăm altădată… sunt menite să ne dea de înțeles că modul
în care am pus problema nu este tocmai fericit și, ca atare, se impune o reconfigurare imediată a strategiei.
Prin urmare, pentru a ajunge la nivelul în care elevii să rezoneze la trimiterile noastre spre zona spirituală, se recomandă să privim cu mult discernământ datele problemei. În acest sens, este important să nu
facem trimitere cu rost și fără rost la Dumnezeu. Orice menționare inutilă a lucrării lui Dumnezeu în lume
poate crea repulsie tinerilor, care nu vor mai avea răbdarea să discearnă dacă raportarea indicată de profesorul de Religie este una reală sau e una pe care o spune numai din obișnuință. Această idee ne duce cu gândul
la o povestioară dintr-un manual de limba română în care se istorisește despre un păstor care i-a păcălit pe
săteni de câteva ori spunându-le că vine lupul la oi. Când, însă, chiar a venit lupul în vizită, în zadar a mai
strigat păstorul după ajutor. Crezând că iarăși glumește, sătenii nu au mai fugit ca la incendiu cu furci, sape
și topoare (fără găleți…), ci au stat liniștiți pe prispă. Săracul păstor a rămas singur și neajutorat în fața pericolului. Sperăm că de aici se poate decanta mesajul fără subînțelesuri nepotrivite! Elevii nu vor mai reacționa
cum se cuvine la perspectivele spirituale pe care le propunem, dacă vom folosi frecvent (fără un rost anume)
trimiteri la voia, planurile, lucrările și rânduielile lui Dumnezeu.

Exercițiu individual/pe grupe
60’
a. Să presupunem că unul dintre elevii dumneavoastră a citit versetele expuse mai jos din
cartea Ecclesiast și a considerat că mesajul este cât se poate de adevărat. Perspectiva pe care
Practică a ales-o este cea negativă, firește! Este mai comod să dormi, să mănânci și să bei apă plată
cu lămâie, decât să te stresezi. Redactați individual un text de aproximativ 200 de cuvinte în care să expuneți
o perspectivă spirituală care să-i modifice opinia.
b. Organizați-vă pe grupe și, pornind de la ideile expuse în acest text, formulați un set de 5 întrebări
pe care elevii le-ar putea adresa profesorului pentru a susține cu tărie faptul că viața se limitează doar la cele
materiale.
„Drept aceea am urât viaţa, căci rele sunt cele ce se fac sub soare; şi totul este deşertăciune şi vânare de
vânt. Şi am urât toată munca pe care am muncit-o sub soare, fiindcă voi lăsa-o omului care va veni după
mine. Şi cine ştie dacă el va fi înţelept sau nebun! Şi el va face ce va găsi cu cale din tot lucrul cu care m-am
trudit şi m-am chibzuit sub soare! Şi aceasta este deşertăciune! Şi am început să mă las deznădejdii pentru
toată munca cea de sub soare, căci un om care a pus în lucrul lui înţelepciune şi ştiinţă şi a avut izbândă,
îl împarte cu cel care n-a lucrat. Şi aceasta aste deşertăciune şi un rău nespus de mare. Oare, ce-i rămâne
omului din toată munca lui şi din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare? Toate zilele lui nu sunt decât
suferinţă şi îndeletnicirea lui nu-i decât necaz; nici chiar noaptea n-are odihnă inima lui. Şi aceasta este
deşertăciune! Nimic nu este mai bun pentru om decât să mănânce şi să bea şi să-şi desfăteze sufletul cu
mulţumirea din munca sa. Şi am văzut că şi aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. (Eccl 2,17-24).
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2. Abordarea spirituală – sursă sau soluție a conflictului?
Poate fi abordarea spirituală o sursă de conflict? Sigur că da! Este suficient să privim în
Sfintele Evanghelii și vom înțelege cu ușurință acest fapt. Din ce motive au fost atât de
supărați fariseii și cărturarii pe Mântuitorul?. Îi critica înaintea semenilor pe care, de cele
10’
mai multe ori, ei îi desconsiderau din cauza unor rațiuni de natură spirituală. Față de
Teorie
litera Legii, aceste categorii blamate de Domnul erau fără păcat. Împlineau cu strictețe
prevederile legislative și gata. Dar lucrurile nu mai stăteau la fel dacă erau privite din perspectivă spirituală.
Dacă litera Legii îi îndreptățea, duhul aceleiași legi îi incrimina. Așa că abordarea spirituală a Legii îi osândea
și îi includea într-o categorie blamată de popor: cea a ipocriților, a oamenilor care au mai multe fețe (una
pentru poporul de rând, una pentru vameși, una pentru păcătoși, una pentru colegii lor, una pentru familia
lor, una pentru Domnul – și aceea, din păcate, era tot viciată). Potrivit perspectivei spirituale propuse de Iisus Hristos, chiar și gândurile păcătoase erau condamnabile, iar acest lucru încurca mult socotelile fariseilor.
Dumnezeu, potrivit cuvintelor Mântuitorului, căuta în inimile oamenilor, nu doar la faptele lor care puteau
fi făcute cu altă inimă decât se lăsa să se vadă.
Mai mult, când le vorbea despre realitățile spirituale, iudeii se sminteau și refuzau să-l mai asculte. În
marea cuvântare euharistică (In 6), Hristos le-a spus celor ce-l ascultau, care veniseră să-l facă rege pentru
că mâncaseră pe săturate pâine, că El este pâinea vieții care s-a pogorât din cer. Când au auzit acestea, au
început să murmure și să zică între ei: „Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe
mama Sa? Cum spune El acum: M-am coborât din cer?” (In 6,42). Iar când le-a zis că, de vor vrea să fie vii,
va fi necesar ca ei să mănânce această pâine, au început să vocifereze că ceva nu este în regulă cu El. Și spune
Scriptura că, în acel ceas, mulți din ucenicii Lui, nu din mulțime, ci dintre cei care-l urmau pretutindeni, s-au
întors la casele lor și nu s-au mai dus după Iisus Hristos. Cuvintele rostite de Mântuitorul erau prea greu de
înțeles pentru ei la momentul respectiv.
Același lucru s-a întâmplat cu Apostolul Pavel. Când le-a vorbit atenienilor despre realitățile spirituale privitoare la înviere și la persoana Mântuitorului Hristos, aceștia au refuzat
să-l mai asculte. Li se părea de-a dreptul deplasat să creadă în cuvintele unei persoane care
vorbea despre învierea din morți a unui anumit bărbat (FAp 17,31). Pentru atenieni, însăși
învierea morților reprezenta o absurditate și, ca atare, nici nu se preta o discuție pe această temă. Astfel că majoritatea l-au luat în râs și i-au spus că despre
acest subiect îl vor asculta altădată. Pozițiile multor tinerilor din zilele noastre
nu sunt prea departe de această abordare. Ca atare, profesorii riscă să fie luați în
derâdere când prezintă fie o învățătură de acest gen, fie când sugerează o perspectivă
de interpretare spirituală a unui episod din viața lor. Cu toate acestea, atunci când se
impune, când profesorul consideră că o astfel de abordare poate pune capăt unui conflict, aceasta îi stă la dispoziție.
Multe din realitățile acestei lumi nu pot fi explicate logic. Teoretic, mintea umană
clasifică anumite cazuri ca fiind peste puterea omului de înțelegere. Așa și este! Omul este
forțat de anumite împrejurări sau evenimente să-și accepte limitele și să aibă bunul simț să
recunoască faptul că este depășit. În astfel de situații, profesorul poate strecura cu subtilitate posibilitatea raportării la evenimente de genul celor indicate prin prisma realităților
spirituale care nu pot fi negate cu desăvârșite, chiar dacă sunt incluse și în categoria paranormalului. În aceste
condiții, abordarea spirituală nu mai devine sursă de sminteală/ceartă/poticnire, ci mijloc de soluționare a
unor conflicte ideatic-religioase.
Exercițiu pe perechi
30’
Sfântul Apostol Pavel le demonstrează corintenilor că crucea în sine și tot ceea ce e relaționat cu ea reprezintă în ochii lumii o nebunie, iar în ochii lui Dumnezeu o adevărată înțelepPractică ciune. Redactați un text de 100 de cuvinte prin care să explicați elevilor faptul că perspectiva spirituală propusă de Apostol este singura care poate explica gestul Părintelui ceresc prin care și-a trimis
Unicul Fiu la moarte pe cruce.
4

„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea
lui Dumnezeu. Căci scris este: „Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o”.
Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu
nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia
propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos
cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini:
pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită
de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune a lui
Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor.” (1 Cor 1,18-25)

Punctul pe i
Abordarea spirituală a unor teme sau învățături este proprie disciplinei Religie. Din acest motiv,
este indicat ca profesorul să se folosească de această perspectivă în vederea soluționării conflictelor de natură ideatic-religioasă care pot apărea la ora de Religie, fie între elevi, fie între elevi
și profesor. Ținând cont de aceste considerente, este necesar ca profesorul să nu facă exces în
prezentarea acestei perspective ci, cu mult discernământ, să facă referire la aspectele spirituale,
atunci când invocarea acestora poate rezolva un conflict

5
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Modelul conflictului identităților
(30’ teorie, 60’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Desființarea conflictului dintre identități după modelul oferit de
Mântuitorul Iisus Hristos
2. Să nu smintim prin atitudinile noastre pe frații mai mici
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi putea valorifica modelul hristic de soluționare a conflictelor dintre identități.
• Veţi avea posibilitatea de a aborda cu discernământ posibilele conflicte dintre identități.

III. Cuvinte-cheie

conflict de identități, păgâni, vameși, farisei, desființare, idolotite, sminteală

5’
Primii pași

„Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi,
aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (In 13,34-35)

Poate părea uneori că mulți dintre noi am uitat să depunem mărturie credibilă despre identitatea
noastră de creștini… Cum să ne creadă lumea că noi Îl propovăduim pe Domnul dragostei și nici măcar
nu-i respectăm pe cei de altă confesiune, de alt neam, de altă etnie, de alt statut social, de alt sex, de altă culoare etc.? Nimeni nu ne va identifica pe noi drept ucenici ai lui Hristos dacă nu ne iubim unii pe alții, nici
Mântuitorul Însuși…! Mai mult, printr-o atitudine lipsită de iubire față de cei diferiți de noi, dovedim că
nu-l cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că „Dumnezeu este iubire”. Nu afirmăm noi acestea, ci însuși teologul
iubirii, Sfântul Ioan Evanghelistul (1In 4,8). Tot el ne atenționează că lipsa de iubire ne poziționează undeva
în afara lui Dumnezeu, fiindcă „Dumnezeu este iubire şi [numai] [subl. ns.]cel ce rămâne în iubire rămâne în
Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el. (1In 4,16). Așadar, acest duh al iubirii față de ceilalți care, într-un
fel sau altul, sunt diferiți de noi, este absolut necesar să transpară în viața noastră întreagă, și cu atât mai mult
în activitatea didactică. Doar astfel vom reuși să câștigăm încrederea elevilor și respectul elevilor noștri indiferent de aparteneța lor etnică, confesională etc.
Din această perspectivă secvența de față va propune modalități de soluționare a conflictelor generate
de identitate prin înțelegerea modelului biblic de rezolvare a acestui tip de conflict și prin valorificarea modelului la clasă, în situații conflictuale similare.

1. Desființarea conflictului dintre identități
după modelul oferit de Mântuitorul Iisus Hristos

15’
Teorie

„Căci El [Iisus Hristos] este pacea noastră, El care a făcut din cele două [lumea iudaică
și cea păgână] – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său […], ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi
să întemeieze pacea. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin
cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe
şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un
Duh.” (Ef 2,14-18)

În Sfintele Evanghelii găsim foarte multe locuri în care Mântuitorul Iisus Hristos este pus în ipostaza
de a rezolva diferite conflicte provocate de identitate.
Când cei ce se considerau drepți i-au adus înainte o femeie păcătoasă prinsă în adulter ca să încuviințeze lapidarea ei, Domnul i-a îndemnat să nu invoce cu atâta ușurință Legea, fiindcă niciunul dintre ei nu
este atât de curat pe cât se crede. Cuvintele: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei”
(In 8,7), i-au determinat pe toți să se simtă rușinați, și, începând cu cei mai bătrâni și terminând cu cei tineri,
toți au lăsat pietrele din mâini și au plecat de acolo simțindu-se mustrați de cuget.
Apoi, pentru a le demonstra ucenicilor că israeliții nu sunt cei mai credincioși dintre toți pământenii, Domnul și-a schimbat puțin traseul și a trecut în părțile Tirului și Sidonului pentru a le prezenta „oilor
pierdute ale casei lui Israel” un model adevărat de credință. Nu după mult timp, le-a ieșit înainte o femeie
canaanită care, disperată fiind, cerea milă de la Domnul. După ce Mântuitorul o trece în rândul necuvântătoarelor pentru a-i oferi posibilitatea să-și manifeste credință sa exemplară, Domnul îi zice în auzul tuturor:
„O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti.” (Mt 15,28). Oare au mai îndrăznit după acest eveniment cei din pământul lui Israel să se creadă mari înaintea Domnului?
Pentru a confirma și mai mult această realitate, Mântuitorul le-a mai dat un exemplu când a avut
de-a face cu sutașul roman care l-a rugat pe Iisus Hristos să-i vindece slujitorul bolnav. Când romanul i-a
spus Domnului că nu este necesar să se deplaseze până la casa lui ca să facă minunea, fiindcă el crede că
vindecarea se poate face doar prin cuvânt, Mântuitorul a exclamat în auzul tuturor: „Adevărat grăiesc vouă:
la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă.” (Mt 8,10). Cu alte cuvinte, le sugera iudeilor să-și reconside2

re poziția față de cei de alt neam și să nu-i mai nesocotească. Iar ca să nu existe niciun dubiu în acest sens,
Domnul le-a spus direct acest lucru: „Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă
cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai
din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.”
„Să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că
Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fiii lui Avraam.” (Mt 3,9)
Din dorința de a potoli orgoliul fariseilor care se considerau fii ai lui Avraam (In 8,39) și obișnuiau
ostentativ să se legitimeze cu această paternitate, Hristos le-a spus la un moment dat că și mai marele vameșilor din Capernaum este tot un fiu al lui Avraam! (Lc 19,9). De ce? Pentru că face faptele lui Avraam! Dacă
fariseii l-ar avea ca tată pe Avraam, ar da crezare cuvintelor Mântuitorului, nu ar căuta să-l omoare pentru
că le-a spus adevărul… pentru că Avraam nu ar face așa ceva! (In 8,39-40). Și, pentru că ei tot se credeau
în continuare drepți și-i priveau cu dispreț pe ceilalți, le-a spus pilda celor doi oameni care s-au urcat într-o
seară la templu să se roage. Finalul parabolei ar fi trebuit să-i pună pe gânduri: un vameș păcătos s-a întors
mai îndreptat la casa sa decât un fariseu virtuos (Lc 13,14)!
Așadar, Mântuitorul desființează conflictele de natură etnică, socială și spirituală din Israel. Demonstrându-le vizibil tuturor că samarinenii, canaaniții, romanii, vameșii, desfrânatele și gloatele care nu știu
Legea au uneori o credință mult mai mare decât fiii privilegiați ai lui Israel (fariseii și cărturarii), Domnul le-a
sugerat să-și reconsidere poziția față de aceștia care vor cina înaintea lor, urmași ai lui Avraam, în Împărăția
Cerurilor.
Exercițiu pe grupe
În clasa a IX-a s-a iscat un conflict între două fete pe tema mântuirii. Mira, una dintre acestea, a afirmat că numai ortodocșii se mântuiesc, fiindcă restul sunt eretici. Daniela, care
30’
are un tată reformat, s-a scandalizat de această idee exclusivistă și o contrazice vehement.
Practică Cum stingeți acest conflict? Argumentați!

2. Să nu smintim prin atitudinile noastre pe frații mai mici
Atitudinea binevoitoare a Mântuitorului față de celelalte neamuri n-a fost pe placul iudeilor și, ca atare, a stârnit controverse. Credeți că le-a convenit evreilor să le spună că o
femeie canaanită și un roman i-au întrecut pe cei mai virtuoși dintre ei în credință, că i-au
10’
făcut pe preoți și pe leviți să pară lipsiți de inimă în comparație cu un samarinean călător,
Teorie
că vameșii, pleava societății, sunt trecuți în rândul fiilor lui Avraam, că vameșii se întorc
mai îndreptați de la Templu decât fariseii cei mai rigoriști în respectarea legilor, că un samarinean lepros s-a
arătat recunoscător față de Iisus Hristos în timp ce 9 (nu unul sau doi!) iudei au întors spatele binefăcătorului
lor, că desfrânatele și păcătoșii vor ocupa locurile lor la cina din Împărăția Cerurilor etc.? Care cult/sistem
religios din zilele noastre ar fi asumat aceste critici fără să reacționeze… mai ales când sunt făcute de unul
de-al lor? Apelativele de „trădător” și „eretic” nu ar fi fost decât începutul… Nici Mântuitorul nu a scăpat mai
ușor! S-a afirmat despre el că este om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor (Mt
11,19), că are demon (In 7,20), că mama lui a fost o femeie desfrânată (In 8,41), că e samarinean (In 8,48), că
e nebun (In 10,20), că răzvrătește neamul (Lc 22,3), că este hulitor (In 10,33) etc.
Așadar, urmând modelul lui Hristos, este indicat ca orice conflict între identități să-l tratăm fără
părtinire și cu obiectivitate. Așa a făcut Mântuitorul și așa se cade să facem și noi! Însă, pentru a nu produce
mai mult rău decât putem noi intui, printr-o atitudine intransigentă față de lucrurile nepotrivite din curtea
noastră, este necesar să fim, așa cum ne îndemna Hristos, „înțelepți ca șerpii” (Mt 10,16). Iar această înțelepciune o învățăm de la Sfântul Pavel, care rezolvă o problemă apărută în Corint cu privire la idolotite. În comunitatea creștină a corintenilor s-a iscat o neînțelegere privitoare la carnea jertfită idolilor. Aceasta se găsea
cu ușurință în piețe și era la un preț foarte bun. Unii creștini, conștienți fiind că idolii la care se aduc aceste
ofrande sunt niște născociri omenești, consumau carnea fără să se simtă vinovați în vreun fel față de Biserică.
Alții, în schimb, socoteau consumarea acestei cărni un sacrilegiu și o ofensă gravă adusă credinței. Așa că au
3

cerut opinia Sfântului Pavel. Acesta recomandă creștinilor să consume carnea jertfită idolilor, fiindcă aceasta
nu are nicio influență nocivă asupra lor și ei nu săvârșesc vreun păcat mâncând-o. Însă, îi avertizează marele
Apostol, dacă acest gest îi smintește pe cei mai slabi din comunitate care încă nu sunt suficient de întăriți în
credința că zeii nu există, atunci le este interzis categoric consumul acestei cărni care poate să-l destabilizeze
pe cel slab în credință.
Ca atare, aceste realități vor fi tratate cu mare grijă ca nu cumva să smintim printr-o atitudine prea
tranșantă pe cei care idealizează anumite aspecte din credință. În acest sens, profesorului de Religie i se cere
o vigilență maximă și discernământ în abordarea unor astfel de aspecte delicate. Unii elevi, spre exemplu,
au duhovnic care îi îndrumă și de care ascultă. Deși câteodată, unii dintre acești părinți au păreri care pot fi
catalogate drept exagerate, nu ne putem exprima critic în fața elevilor, deoarece ei se vor simți lezați și poate, chiar insultați. De asemenea, nu putem aproba cu fermitate o părere cu care nu suntem de acord în fața
celorlalți elevi. Calea de mijloc este complicată și uneori dăm greș, însă este foarte important să încercăm
să nu smintim niciuna din tabere, dar nici să facem concesii în ce privește credința. Astfel, abordări de genul: „Sfaturile părintelui tău duhovnic îți sunt adresate și se potrivesc situației/stării spirituale în care te afli
acum. Cel mai bine ar fi să le păstrezi pentru tine!”; „de multe ori, sfaturile duhovnicilor depășesc puterea
noastră de înțelegere și asimilare și nu toată lumea se poate ridica la un anumit nivel spiritual dintr-o dată”;
„Eu înțeleg această problemă în alt fel. Nu este neapărat o contradicție în păreri, ci privesc din altă perspectivă problema.”

30’
Practică

Exercițiu individual
Prezentați un conflict de identități care v-a creat suficiente dificultăți până ați reușit să-l
rezolvați. Împărtășiți colegilor maniera în care ați reușit să împăcați ambele părți.

Punctul pe i
Pentru a identifica soluții și pentru a le aplica ulterior la clasă în vederea rezolvării conflictelor
dintre identități, profesorului de Religie i se recomandă să analizeze cu mare atenție atitudinea
Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar dacă modul în care El a soluționat aceste conflicte nu a fost pe
placul conaționalilor Săi, considerăm că nimeni nu ar fi putut acționa mai bine decât Domnul
Hristos. În sprijinul nostru îl avem și pe Apostolul Pavel, care ne îndeamnă la precauție maximă
și finețe în demersul nostru de temperare/desființare a conflictelor.
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Soluționarea conflictului prin marcarea perspectivei spirituale
(30’ teorie, 60’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin redefinirea barierelor socio-culturale în termenii unei înțelegeri spirituale
2. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin
re-ierarhizarea valorilor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța modelului hristic de soluționare a conflictului ideatic-religios prin marcarea perspectivei spirituale
• Veţi avea posibilitatea să aplicați acest model în situații concrete la clasă

III. Cuvinte-cheie

conflict, perspectivă spirituală, soluții, modele, episoade evanghelice

Mântuitorul și-a surprins în repetate rânduri auditoriul și nu puțini erau cei ce se minunau de cuvintele pe care le rostea. Până și slugile care fuseseră anume trimise de arhierei
5’
și farisei ca să-L aducă pe Iisus Hristos la ei au renunțat la misiunea lor și le-au spus stăpâPrimii pași nilor lor că: „Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.” (In 7,46). Perspectiva spirituală pe care Domnul nostru o evidenția ori de câte ori i se oferea ocazia îi determina pe oameni să-L
urmeze pretutindeni. Cine nu s-ar fi minunat dacă L-ar fi auzit pe Hristos spunând că o femeie păgână este
superioară, prin credința ei, tuturor celor din Israel? Sau cine nu și-ar fi pus semne de întrebare când un sutaș
roman era elogiat de Învățătorul pentru credința lui? Oare nu s-au minunat păcătoșii când au auzit că Acela
despre care mulți spun că este Mesia a venit pentru ei, nu pentru farisei și cărturari,? Cum să nu se bucure cei
care erau considerați pleava societății, când vedeau că Profetul din Nazaret stă la masă în casa mai marelui
vameșilor din Ierihon cu cei asemenea lor? Mântuitorul a desființat barierele socio-culturale dintre oameni
și a re-prioritizat valorile. Puritatea sufletească, credința, recunoștința, căința, jertfelnicia aveau să fie valorile
care primează înaintea lui Dumnezeu, nu statutul social privilegiat pe care unii îl aveau prin naștere.
În această secvență, ne propunem să oferim profesorilor posibilitatea de a cunoaște și de a înțelege
modalitățile de soluționare a conflictului ideatic-religios prin marcarea perspectivei spirituale a acestuia în
textele evanghelice, precum și oportunitatea de a concepe propriile modalități și strategii de valorificare a
acestei paradigme de management al conflictului ideatic-religios la ora de Religie.

1. Modele evanghelice de soluționare a
conflictului ideatic-religios prin redefinirea
barierelor socio-culturale în termenii unei înțelegeri spirituale
Însușindu-și modul de raportare spirituală a Mântuitorului la realitățile vremii, profesorul de Religie poate determina o schimbare semnificativă în viața elevilor săi. Modelul
lui Hristos de redefinire a barierelor socio-culturale și chiar religioase au fost extrem de
15’
eficiente în corijarea comportamente în afara iubirii și discriminatorii. Când profesorul
va privi colectivul clasei la care predă, dar și conflictele, inevitabile, care se nasc în clasă,
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în cheie spirituală, asemenea Mântuitorului, se va crea un climat adecvat unei ore de Religie care va permite
elevilor să se simtă cu adevărat importanți înaintea lui Dumnezeu. Ei nu sunt vinovați că s-au născut într-o
familie de altă confesiune sau etnie față de cei majoritari. Nici măcar clasa socială din care fac parte nu au
ales-o ei, aceasta fiind rânduiala lui Dumnezeu.Și atunci ridicăm câteva semne de întrebare, ca Apostolul Pavel: „Ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1Cor 4,7).
În consecință, o abordarea spirituală va trece peste barierele etice, etnice, confesionale, religioase sau sociale
și va evidenția adevăratele valori care țin de omul, fiu al lui Dumnezeu, de calitățile sufletești ale fiecăruia.
Un episod ilustrativ în acest sens este cel al vindecării fiicei femeii canaanite:
„Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie cananeiancă, din acele
ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că
strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui
Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine
să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie
ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. „” (Mt 15,21-28)
Vizibil indignat de atitudinea ipocrită a unui grup de farisei care au venit din Ierusalim la El, în ținutul Gherghesenilor, pentru a-i atrage atenția că ucenicii nu respectă o datină, Mântuitorul a ieșit din teritoriul
israelit și a mers în pământurile Tirului și ale Sidonului. Aici avea să-i învețe pe ucenicii Săi că credința nu
este o virtute asociată în mod obligatoriu cu un popor, și nici exclusivă poporului ales. Astfel că, pe când
mergeau ei, o femeie a ieșit în întâmpinarea lor și a început să-L roage insistent pe Domnul să-i vindece
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fiica demonizată. Iisus și-a continuat drumul fără să-i acorde nicio atenție. Impresionați de gestul femeii,
apostolii s-au apropiat de Domnul și l-au rugat să-i împlinească cererea. Auzind ce-i cer ucenicii, Domnul
le-a răspuns tranșant că El nu a venit decât pentru mântuirea israeliților, nu a neamurilor. Pe El îl interesează
doar oile rătăcite ale lui Israel. Acest răspuns surprinzător care era, totodată, și discriminator, nu avea cum
să pornească din inima iubitoare a lui Iisus Hristos! Era vocea superiorității pe care iudeii o resimțeau față
de cei care nu erau de același neam cu ei. Și totuși, acest lucru încă nu era de ajuns pentru a sublinia cât de
greșit se raportau israeliții la celelalte popoare. Când femeia a ajuns, în sfârșit, înaintea Domnului și i-a cerut
ajutorul, Mântuitorul a jignit-o profund, asemănând-o cu câinii, care nu sunt vrednici de hrana fiilor. Până
aici Mântuitorul nu făcuse altceva decât să arate celor din jur cât de eronată este atitudinea arogantă pe care
iudeii o au față de ceilalți de alt neam. Dar totul a fost menit să genereze următoarele cuvinte: „Da, Doamne,
dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” Aceasta a așteptat Mântuitorul! Să
le arate ucenicilor și israeliților care-L urmau că înaintea lui Dumnezeu nu contează din cine anume îți ai
originea, ci cât de mult crezi în puterea și în mila celui Prea Înalt. În consecință, i-a zis: „O, femeie, mare este
credinţa ta; fie ţie după cum voieşti.”. Să mai remarcăm și faptul că niciunui om nu i-a spus Domnului Hristos,
așa ceva: să fie așa cum vrei tu…
Din acest episod putem reține și, mai apoi, valorifica în predare, următoarele idei:
• Dumnezeu nu caută la fața omului, la originea lui, la religia lui, la statutul său social, ci la virtuțile
sale și la ceea ce poartă în inimă;
• Dumnezeu nu permite aroganța celor ce se consideră privilegiați;
• este necesar ca elevii să îi respecte pe cei care nu sunt de aceeași credință cu ei sau care sunt diferiți
în vreun alt fel;
• uneori alţii au virtuți mai mari decât noi;
• orice conflict ideatic-religios care pornește de la prejudecăți nu aduce nimic bun;
• oricine are capacitatea de a fi virtuos.

20’
Practică

Exercițiu în perechi
Corelați episoadele evangelice (care au potențial în soluționarea conflictelor ideatic-religioase prin redefinirea barierelor socio-culturale în termenii unei înțelegeri spirituale) de
mai jos cu conflicte ideatic-religioase care ar putea să apară la ora de Religie.

• Vizibil contrariați de faptul că Mântuitorul stă la masă cu vameșii și păcătoșii, fariseii cer
explicații ucenicilor. Auzind întrebarea acestora, Mântuitorul transferă situația respectivă
într-un registru spiritual și le spune că se recomandă ca medicul să stea mai mult printre cei
bolnavi, nu printre cei sănătoși. Această perspectivă nu mai putea fi atacată (Mt 9).
• Pentru a-și justifica atitudinea rezervată față de conaționali, Mântuitorul le-a oferit ca exemplu pe profetul Ilie care nu a fost trimis în timpul secetei la nicio văduvă din Israel, pentru a
fi hrănit; și, de asemenea, pe Elisei care l-a vindecat de lepră doar pe Neeman Sirianul (Lc 4).
• Atunci când, dintre cei 10 leproși, numai cel samarinean s-a întors să mulțumească, Domnul
a folosit situația pentru a scoate în evidență că înaintea lui Dumnezeu nu contează etnia, ci
calitățile sufletești

20’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți un exercițiu, pe baza unui episod la alegere dintre cele prezentate, prin care
să îndrumați elevii spre sesizarea substratului moral-spiritual al conflictului relatat. Apoi
explicați, pe înțelesul elevilor, cum poate fi asumată în viața de zi cu zi această dimensiune
moral-spirituală.
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2. Modele evanghelice
de soluționare a conflictului ideatic-religios
prin re-ierarhizarea valorilor
În nenumărate situații, Domnul i-a pus pe gânduri pe conaționalii săi. Perspectivele spirituale pe care le-a propus i-au determinat pe mulți să-și reconsidere atitudinea față de
semenii lor, care puteau fi chiar și de alt neam, și să-și revizuiască propriul sistem de va10’
lori. Reprioritizând valorile, Mântuitorul le-a oferit acestora posibilitatea de a cunoaște
ce anume vrea Dumnezeu de la ei.
Teorie
Spre exemplu, Iisus Hristos le-a sugerat ascultătorilor să nu ofere prioritate nevoii de a avea cele necesare
(hrana și îmbrăcăminte) în detrimentul lucrurilor spirituale. Pentru a evita o valorizare nepotrivită, Domnul
le-a sugerat acestora să privească păsările și crinii țarinii care, fără să depună un efort mare, au toate cele de
trebuință prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ca atare, pentru a avea parte de aceeași grijă, oamenii sunt
sfătuiți să caute mai întâi Împărăția Cerurilor, iar toate celelalte li se vor adăuga de la sine:
„De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă
veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările
cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare
nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale
un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc,
nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu
cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom
bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel
ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se
vor adăuga vouă.” (Mt 6, 25-33)
O abordare similară la ora de Religie ar stârni dintru început controverse. Mulți dintre elevi ar putea
identifica în text un îndemn evident la lene sau, cel puțin, ar fi sceptici privitor la veridicitatea acestor cuvinte. Cum adică? Dacă Îl cauți pe Dumnezeu nu mai e cazul să lucrezi nimic, fiindcă îți vin toate de-a gata?
E absurd, vor zice ei! Firesc că e absurd, deoarece Mântuitorul nu vorbește despre așa ceva! Domnul nostru
dorește să ne transmită că lucrurile după care umblă majoritatea oamenilor nu au valoare. Bogăția, bunăstarea și cele care decurg din acestea sunt lipsite de importanță înaintea lui Dumnezeu. Acesta, în calitate de
Proniator, poate purta cu ușurință de grijă până și celor mai neînsemnate creaturi, darămite când este vorba
de cel care-i poartă chipul... Domnul intenționa aici să re-ierarhizeze valorile! Cel mai important lucru pentru om este intrarea în comuniune cu Creatorul și împlinirea voilor Lui. De îndată ce îl porți în tine pe Cel
care este Vistierul bunătăților, de ce anume mai poți avea nevoie?

20’
Practică

4

Exercițiu individual
Redactați un text de 150 de cuvinte prin care să-i convingeți pe elevii dumneavoastră că în
vârful piramidei de nevoi stă relația cu Dumnezeu. Recomandăm folosirea unor asocieri
sau exemple care să susțină afirmațiile formulate.

Alte episoade evanghelice cu potențial în soluționarea conflictelor ideatic-religioase
prin re-ierarhizarea valorilor
• Pentru a spulbera conflictul care se iscase în urma vindecării slăbănogului din Capernaum,
Domnul îi întreabă pe farisei care dintre următoarele abordări (Iertate sunt păcatele tale, sau a
zice: Scoală-te şi umblă?) ar fi mai indicată. Pentru că nu erau capabili să o perceapă pe cea dintâi,
Mântuitorul îi spune paraliticului să se scoale și să-și ia patul în drum spre casa sa (Mt 9).
• Atunci când ucenicii se certau în privința întâietății lor în ceruri, Iisus Hristos le-a pus
înainte un copil și le-a zis că acesta este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor. Prin acest gest a
pus capăt conflictului dintre ei și a reprioritizat valorile: de acum înainte curăția sufletească era
elementul de comparație, nu cei de lângă ei (Mt 18)

Punctul pe i
Pentru profesorul de Religie, indicarea unei perspective spirituale în cadrul unui conflict poate fi
reprezenta un pas salutar. Însă este necesar ca orice reorientare spre lucruri superioare cadrului
în care se desfășoară conflictul să fie temeinic argumentată, fie prin intermediul unor comparații
ce sunt acceptate de toți, fie prin facilitarea unei experiențe edificatoare. Ambele demersuri au
fost probate și oferite ca exemplu de către Mântuitorul nostru. Ce ne rămâne de făcut, în acest
caz? Să facem și noi asemenea!
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Soluționarea conflictului
prin abordare rațional-argumentativă
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin invocarea unor argumente de natură practică
2. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios prin dirijarea unui raționament deductiv al părților implicate
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veţi conștientiza importanța modelului hristic de soluționare a conflictului ideatic-religios prin abordare rațional-argumentativă
• Veţi avea posibilitatea să aplicați acest model în situații concrete la clasă

III. Cuvinte-cheie

conflict, perspectivă spirituală, soluții, modele, episoade evanghelice

Când am pus punctul pe i la secvența Soluționarea conflictului prin marcarea perspectivei spirituale, am subliniat faptul că Mântuitorul și-a argumentat întotdeauna învăță5’
turile și pozițiile față de anumite probleme, pentru a preîntâmpina orice nedumeriri sau
Primii pași reacții de adversitate. În funcție de oamenii cărora se adresa, de problema supusă atenției, de importanța învățăturii, Domnul nostru își întărea spusele prin invocarea unor argumente de natură
practică sau construia un demers rațional pentru a-i dirija pe cei vizați spre o concluzie evidentă. Această
abordare este cât se poate de potrivită pentru mediul în care lucrează un profesor de Religie. Tinerii, mai
ales din generația de azi, doresc să li se dovedească spusele dascălului prin argumentări raționale. Pentru ei
este necesar ca orice trimitere la o învățătură de credință să fie pe deplin confirmată de situații concrete din
cotidian. Prin urmare, adoptarea stilului argumentativ pe care l-a folosit Mântuitorul nostru în activitatea Sa
poate constitui o paradigmă autentică și deopotrivă actuală pentru predarea Religiei în zilele noastre.
În această secvență ne propunem să oferim profesorilor posibilitatea de a cunoaște și de a înțelege
modalitățile de soluționare prin abordarea rațional-argumentativă a conflictului ideatic-religios în textele
evanghelice, precum oportunitatea de a concepe propriile modalități de valorificare a acestei paradigme de
management al conflictului ideatic-religios la ora de Religie

1. Modele evanghelice de soluționare a conflictului ideatic-religios
prin invocarea unor argumente de natură practică
Încredințarea tinerilor de realitățile spirituale este esențială pentru profesorul de Religie.
Aceștia nu vor da crezare cuvintelor profesorului dacă nu li se va dovedi veridicitatea lor
prin exemplificări sau probe palpabile. Să ne amintim de proba pe care Toma a cerut-o
10’
pentru a se încredința de înviere. A dorit să pună mâna în trupul pnevmatizat al DomnuTeorie
lui, pentru a se încredința că Acela care a intrat prin ușile încuiate nu este un duh sau o
nălucă, ci este într-adevăr Învățătorul. Hristos a acceptat provocarea apostolului și a cerut să fie supus probei
tactile. În fața unei evidențe atât de clare, Toma s-a încredințat și l-a mărturisit pe Iisus Hristos: Domn și
Dumnezeu (In 20,28). Dacă elevii solicită probe pentru a se încredința, să le împlinim cererile atunci când se
poate și când intențiile lor nu sunt negative.
Un exemplu edificator pentru demersul nostru teoretic poate fi constituit de episodul în care Sfântul
Ioan Botezătorul își trimite ucenicii pentru a se încredința că Iisus este Hristosul (Mesia) cel așteptat:
„Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate acestea [despre învierea tânărului din Nain][subl. ns.]. Şi chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau
să aşteptăm pe altul? Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti
Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? Şi în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli şi de răni şi de duhuri
rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut
şi cele ce aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se
binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine.” (Lc 7,18-23)
Întâlnim aici un eveniment în care un învățător îi cere unui alt Învățător să-i convingă ucenicii de
veridicitatea spuselor lui. Cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul trimite pe doi dintre ucenicii săi – care încă nu
erau convinși că Iisus este Mesia – ca să-i încredințeze de această realitate. Pentru a nu-i face să se simtă
jenați înaintea Domnului, Sfântul Ioan îşi asumă îndoiala lor și le cere să spună Învățătorului că el ar avea
anumite nedumeriri privitoare la activitatea sa. Când a auzit așa zisa întrebare a lui Ioan, Domnul a înțeles
numaidecât situația și a continuat strategia Botezătorului de încredințare a ucenicilor prin săvârșirea mai
multor minuni înaintea ochilor lui. Astfel că, în acel ceas, a vindecat o mulțime de bolnavi și demonizați și, în
mod intenționat, a dăruit vederea mai multor orbi. Aceste minuni nu erau menite să-i impresioneze sau să le
dovedească acelor ucenici ce putere are Hristos. Minunile respective nu erau, totuși, întâmplătoare! Acestea
făceau trimitere directă la textele profetului Isaia (Is 42,6-7; 62,1-3) şi au fost făcute pentru a-i încredința pe
ucenicii lui Ioan că timpurile în care ei se află acum sunt cele mesianice, prevestite cu sute de ani în urmă,
redarea vederii orbilor fiind semnul cel mai edificator în acest sens. Și, ca nu cumva să nu înțeleagă greșit
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rațiunea acestor minuni, El le și spune: „Mergeţi şi-i spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi cele ce aţi auzit: Orbii
văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte.” Cu alte
cuvinte, le-a zis: vedeți că acum, înaintea voastră, s-au împlinit cuvintele lui Isaia proorocul cu privire la
timpurile mesianice!
„Eu, Domnul, Te-am chemat întru dreptatea Mea şi Te-am luat de mână şi Te-am ocrotit şi Te-am dat ca
legământ al poporului Meu, spre luminarea neamurilor ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă
pe cei robiţi şi din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc intru întuneric.” (Is 42,6-7)
Ideile pe care le putem valorifica din acest eveniment sunt:
• Profesorul de Religie poate colabora cu alți profesori de Religie, cu colegii profesori de alte discipline care au preocupări duhovnicești sau cu preotul, pentru a-i încredința pe tineri de realitățile
spirituale.
• Modul de acțiune al profesorului de Religie va fi întotdeauna marcat de discreție și diplomație.
• Emapatizarea cu elevii, asumarea neputințelor și îndoielilor tinerilor vor fi mereu benefice atingerii
scopului formativ-educativ al disciplinei.
• Drumul de la îndoială la încredințare trebuie parcurs de către profesorii de Religie alături de elevi.
• Folosirea argumentelor edificatoare, relevante și obiective pentru chestiunea supusă atenției va
aduce întotdeauna credibilitate;
• Profesorul va explica întotdeauna discret și persuasiv (nu condescendent) rațiunea pentru care a
făcut uz de anumite argumente.
Exercițiu individual
Plecând de la exemplul de mai sus, vă sugerăm să acordați atenție și altor episoade biblice
30’
care au potențial în soluționarea conflictelor ideatic-religioase prin invocarea unor arPractică gumente de natură practică și să creați două fișe cu câte minim 5 idei bune de valorificat
în potențiale conflicte ideatic-religioase care pot apărea la clasă. Corelați textele cu astfel de conflicte reale
sau imaginate.
Fișa 1

• Când iudeii au cerut Domnului un semn care să justifice misiunea sa, Mântuitorul îi apostrofează și le demonstrează că, în mod normal, nu ar mai avea nevoie de o asemenea mărturie. Ei sunt
capabili să cunoască și să interpreteze semnele de pe cer care indică vremea, dar minunile lui nu
pot să le priceapă. Însă, ca să-i mulțumească, le dă ca semn: șederea lui Iona timp de trei zile în
pântecele chitului (Mt 12 și 16).
Profesorul de Religie poate valorifica de aici:
-

Episodul poate fi corelat cu un conflict de tipul:
-
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Fișa 2

• Ca să-i lămurească pe ucenici în privința întâietății în cadrul colegiului apostolic, Domnul
se încinge cu un ștergar și le spală tuturor picioarele la Cina de taină. Dacă El, în calitate de Învățător, a făcut acest act de smerenie înaintea lor, cu atât mai mult cei care doresc să fie primii între ei:
să le fie celorlalți slujitori (In 13).
Profesorul de Religie poate valorifica de aici:
-

Episodul poate fi corelat cu un conflict de tipul:
-

2. Modele evanghelice
de soluționare a conflictului ideatic-religios
prin dirijarea unui raționament deductiv al părților implicate
Am amintit în secțiunea anterioară că este indicat ca profesorul de Religie să acționeze cu multă discreție pentru a nu părea incisiv și dornic de a impune o anumită viziune.
Asumarea acestei recomandări implică, în mod direct, și acțiunea de ghidare tainică a
10’
elevilor spre rezultatul dorit. Profesorul poate crea o strategie de dirijare folosindu-se
de raționamentele deductive. Acesta îi poate călăuzi treptat pe tineri spre răspunsul care
Teorie
poate reprezenta o soluție sau chiar rezolvarea efectivă a conflictului. În acest sens, este indicat ca profesorul
să-i ofere tânărului posibilitatea de a ajunge el însuși la concluzia ce va înlocui conflictul cu pacea.
Evenimentul scripturistic pe care-l vom supune analizei este dialogul pe care Domnul nostru la avut
în Sihar, la fântâna patriarhului Iacob, cu o femeie samarineancă.
„Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. Femeia samarineancă I-a
zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? […]. Iisus a răspuns
şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut […] cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă
vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva
eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov[…]? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta
va înseta iarăşi. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac […]. Femeia a zis
către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi
cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai
bărbat […]. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte,
iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că
vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. […] I-a zis femeia:
Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis: Eu
sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi de
vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? Şi au ieşit din cetate şi
veneau către El. (In 4,7-30)
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Dialogul dintre Domnul nostru și femeia din Sihar este generat de o simplă cerință din partea Mântuitorului: îi cere apă să bea. Văzând că este iudeu, femeia și-a exprimat vizibil nedumerirea și l-a întrebat pe
străin cum de dorește să intre în dialog cu ea, de vreme ce iudeii îi desconsideră pe samarineni, socotindu-i
niște spurcați. Domnul a trecut cu ușurință peste tendința femeii de a potența conflictul deja existent între
cele două popoare și a condus discuția înspre o zonă non combativă, pentru a putea avea un dialog constructiv. Iisus i-a spus femeii că El nu este un iudeu oarecare și, dacă ar realiza acest lucru, ea ar cere de la El să-i
de-a o apă cu calități speciale. Luată prin surprindere de perspectiva propusă de străin, femeia a rămas în zona
de confort și, ușor ironică, i-a atras atenția Mântuitorului că fântâna lângă care se găsesc e cam adâncă… și,
neavând cu ce să scoată această „apă vie”, El nu are cum să-i împlinească cererea. Cu toate acestea, femeia i-a
lansat o provocare străinului: l-a întrebat dacă nu cumva este mai mare decât renumitul patriarh Iacob care
a săpat fântâna? Domnul i-a răspuns afirmativ, dar într-o manieră indirectă. El i-a spus femeii că apa pe care
are să o dea are calități speciale. Oricine bea din aceasta nu va mai înseta în veac. Gândindu-se că această apă
minunată o va scuti de efortul de a veni zilnic la fântână, femeia i-a cerut apa cea vie, îndemnată fiind și de o
anumită curiozitate. Domnul a adus discuția la un nivel firesc și i-a spus că, pentru a primi această apă, este
necesar să-l aducă și pe soțul ei. Femeia i-a răspuns, sinceră, că nu are soț. Până la acest moment discuția cu
Iisus Hristos a influențat-o mult pe samarineancă. Ea s-a deschis sufletește și, fără să ascundă acest adevăr, a
recunoscut realitățile din viața sa.
Sesizând că persoana cu care vorbește este pregătită pentru nivelul spiritual al discuției, Mântuitorul
i-a dezvăluit una din tainele vieții ei, anume că avusese deja cinci bărbați, iar cel cu care trăia acum nu-i era
soț. Femeia a realizat, în acea clipă, că cel din faţa ei nu era un oarecare, că era mai mare decât patriarhul şi
și i-a mărturisit că, într-adevăr, cel cu care vorbește este un profet. În consecință, a trecut și ea la un nivel
spiritual de dialogare și l-a întrebat pe Iisus dacă într-adevăr iudeii sunt îndreptățiți să-i privească cu dispreț
pe samarineni datorită faptului că se închină adevăratului Dumnezeu. Domnul i-a confirmat faptul că iudeii au credința cea adevărată, însă aceasta nu le justifică disprețul, fiindcă în curând cei care se vor închina
Domnului nu vor mai fi constrânși să-și manifeste credința într-un loc anume (la Ierusalim). Văzând că acest
profet din Iudeea spunea lucrurilor pe nume și nu aproba aroganța iudeilor, femeia s-a gândit că iudeul cu
care dialoghează este mai mult decât un profet obișnuit. Așa că l-a întrebat voalat dacă nu cumva el este Mesia, fiindcă le știe și le spune pe toate așa cum sunt. Domnul a înțeles aluzia și i-a mărturisit direct că El este.
Auzind acestea, femeia a lăsat găleata la fântână și a fugit în cetate să le spună celor de acolo că Hristosul este
printre ei. După ce l-au ascultat și ei pe Iisus Hristos, samarinenii i-au spus femeii: „Credem nu numai pentru
cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.” (In 4,42).
Astfel putem învăța de aici că:
• în cadrul unui demers dirijat lucrurile vor merge de la sine, fără să le forțăm.
• pentru a soluționa un conflictul, este mai bine să trecem peste ironiile elevilor pentru a nu deschide
ușa altor conflicte;
• putem afla cu ușurință din răspunsurile tinerilor la ce nivel de înțelegere se află, în fiecare etapă a
dialogului;
• un discurs care alternează nivelul duhovnicesc cu cel al unei discuții obișnuite nu va ajuta la apropierea dintre interlocutori;
• la un moment dat, va trebui să le arătăm tinerilor că vedem și știm mai multe despre ei decât cred;
• soluționarea conflictului va veni atunci când elevii vor da dovezi de sinceritate;
• este bine să ne recunoaștem neputințele și lucrurile care nu sunt tocmai în conformitate cu o viață
spirituală autentică;
• dacă vom reuși să soluționăm conflictul cu unul dintre elevi, s-ar putea ca și alții să ia aminte.
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Alte episoade evangelice cu potențial în soluționarea conflictelor ideatic-religioase
prin dirijarea unui raționament deductiv al părților implicate
• Dorind să evite pronunțarea unei sentințe dure privitoare la lucrătorii cei răi ai viei, Domnul
cere auditorului să deducă finalul pildei. Aceștia răspund: „Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o
va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.” (Mt 21,41).
• Văzând că fariseul Simon privește cu suspiciune acceptul Domnului de a fi uns cu mir de o femeie păcătoasă în casa sa, Mântuitorul îi spune parabola cu cei doi datornici. La final, Domnul îi cere
fariseului să-i spună care dintre ei îl va iubi pe binefăcător. Deducând din context, Simon răspunde că
datornicul care avea de înapoiat suma cea mai mare. Apoi, pentru a-i spulbera suspiciunile, îl dirijează
în continuare pentru a deduce în ce mod se raportează Domnul la femeia păcătoasă (Lc 7).

60’

Exercițiu pe grupe
Completați fișa de mai jos cu informațiile aferente, în urma analizei acestor patru
episoade evanghelice:

Practică
1. Semnul lui Iona
„Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer. Iar El, răspunzând,
le-a zis: Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi
va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele
vremilor nu puteţi! Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona.
Şi lăsându-i, a plecat.” (Mt 16,1-4)
2. Spălarea picioarelor ucenicilor
„S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine şi, luând un ştergar, S-a încins cu el. După aceea a turnat
apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
[…] După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: Înţelegeţi ce v-am
făcut Eu? Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci dacă Eu, Domnul şi
Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să ca să spălaţi picioarele unii altora; Că v-am
dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi.” (In 13,4-15)
3. Pilda lucrătorilor viei
„Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard,
a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor,
a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o,
pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi
au făcut cu ele tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei,
văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.
Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor
lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la
timpul lor.” (Mt 21, 33-41)
4. Iertarea femeii păcătoase
„Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi
iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir.
Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine:
Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Şi răspunzând,
Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el. 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? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat
mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta?
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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. Şi au început cei ce
şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi păcatele? Iar către femeie a zis: Credinţa
ta te-a mântuit; mergi în pace.” (Lc 7,36-50)
Episodul evanghelic:
Cauzele conflictului
Părțile implicate
Demersul logic al Domnului
Argumente invocate
Soluționarea
Eventuale beneficii
Actualizare

Punctul pe i
Multe din conflictele cu care profesorul de Religie are de-a face la clasă cer să fie soluționate printr-un demers argumentativ bine pus la punct. De aceea, este esențial ca dascălul să fie suficient
de creativ pentru a le oferi elevilor răspunsurile care pun capăt întrebărilor lor. De asemenea,
se recomandă profesorului ca, în astfel de situații, să-i dirijeze prin raționamente deductive pe
tineri la răspunsurile cele mai adecvate care pot oferi soluții la problemele și nedumeririle lor. De
la Hristos Mântuitorul vom putem învăța și aceste strategii.
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