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Importanţa și efectele învăţării
centrate pe elev
(45’ teorie, 75’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Motivația și importanța promovării învățării centrate pe elev la ora
de Religie
2. Învățarea centrată pe elev versus învățarea centrată pe conținuturi
3. Efecte benefice și posibile riscuri ale învățării centrate pe elev la ora
de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• veţi înțelege mai bine impactul utilizării unei abordări a învățării centrate
pe elev la ora de Religie
• veţi valoriza potenţialul personal al elevilor în diferite contexte de predare-învăţare-evaluare
• veţi putea elabora noi strategii de abordare a învăţării experienţiale în
vederea optimizării predării pozitiv-creative a Religiei.

III. Cuvinte-cheie

învățare centrată pe elev, potenţial, valorizare, dezvoltare personală

Compatibilitatea învățării centrate pe elev cu disciplina Religie are la bază, în principal, dimensiunea formativă a acestei discipline de studiu în virtutea căreia, pentru a fi
eficient, demersul educațional trebuie să fie în mod necesar personalizat. Formarea nu
5’
poate fi un proces de uniformizare, de conformare la tipare impuse din exterior, ci este
Primii pași un parcurs de dezvoltare personală ghidat de profesor cu multă atenție, pentru a pune
în valoare calitățile fiecărei persoane. A promova învățarea centrată pe elev la ora de Religie corespunde
valorilor promovate de teologia creștină a persoanei, valori care se regăsesc în unicitate, scop, rațiune de a
fi, relație. În plus, acest tip de abordare educațională are capacitatea de a pune în valoare calitățile specifice
fiecărui elev, de a adapta demersul didactic la nevoile și specificul fiecărui elev.
Pentru a sprijini procesul de adaptare a strategiilor de predare pozitiv-creativă a Religiei la stilurile de
învățare VAK – o formă extrem de importantă de învățare centrată pe elev –, secvența de față prezintă succint
principiile care stau la baza învățării centrate pe elev în relație cu specificul disciplinei.

1. Motivaţia și importanţa învăţării
centrate pe elev la ora de Religie
„Atunci şarpele a zis către femeie: «Nu, nu veţi muri [...]ci veţi fi ca nişte Dumnezei...» [...]
Şi femeia a văzut că pomul e bun de mâncat şi că plăcut le este ochilor la vedere şi că e de
dorit spre câştigarea priceperii. Şi a luat din roada lui şi a mâncat; şi i-a dat şi bărbatului
său, care era cu ea, şi el a mâncat”. (Fac. 3, 4-6)
După ce am recitit pentru a nu știu câta oară episodul căderii în păcat al primilor oameni,
m-am afundat într-o nouă dilemă legată de Eva. Îmi e foarte greu să îmi dau seama, ca
profesor, ce stil de învăţare i s-ar potrivi:
15’
O fi oare stilul auditiv? Auzind îndemnul şarpelui, l-a pus în faptă, probabil destul de
Teorie repede...
Dar să nu fie oare cel vizual? „a văzut că pomul e bun de mâncat şi că plăcut le este ochilor la vedere”. Cred
că ăsta e!
...sau... să fie cel kinestezic? „a luat” din roada lui. Clar. A pus mâna, a vrut să încerce... şi a mâncat.
Şi totuşi, încă nu sunt lămurit...
Fragmentul biblic invocat și analizat în aceste rânduri dintr-o perspectivă inedită ne descoperă, dincolo
de conținutul său teologic unanim recunoscut și acceptat, faptul că există, dintotdeauna, câteva moduri
principale de raportare a omului la lumea înconjurătoare: vizual, auditiv, kinestezic. Această constatare,
transpusă în spațiul clasei și privită strict din punct de vedere didactic, se constituie într-un argument în
sprijinul valorificării stilurilor VAK în predare. În fond, este un firesc al persoanei umane de a interacționa
cu lumea și implicit de a învăța în varii moduri! Iată aici motivația promovării unei învățări centrate pe elev
la ora de Religie, oră care, mai mult decât celelalte, are menirea de a contribui la dezvoltarea elevilor în chipul
cel mai firesc cu putință:
„Îmi imaginez un sistem educațional ce recunoaște că învățarea este firească, că a-ți
plăcea să înveți este normal și că învățarea autentică înseamnă învățare pasionată. Un
curriculum școlar ce apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile… creativitatea mai
mult decât reproducerea informațiilor… individualitatea mai mult decât conformismul… și
excelența mai mult decât realizările standard.”1
În fiecare an, întâlnind clase noi de elevi, suntem invitați să analizăm cu multă atenție modurile de
manifestare ale fiecărui elev. Astfel, după o observare atentă a celor mici încă din primele ore, putem să ne
orientăm, să ne focusăm strategia didactică pe elev. Ah… era cât pe ce să cad în capcana de a sugera un test
Tom Peters, apud Învățarea centrată pe elev. Ghid pentru profesori și formatori, Proiectul PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01.
Asistență tehnică în sprijinul învățământului și formării profesionale inițiale, WYG International Ltd (IMC Consulting Ltd), p. 6.
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pentru stabilirea stilului de învăţare predominant…
„Mediul învățării centrate pe elev se concentrează în
Cam dificil de aplicat la clasa pregătitoare, la clasa
primul rând asupra satisfacerii nevoilor elevului, în
I… parcă-i și aud: „Trebuie să învăţăm mai întâi să timp ce mediul învățării centrate pe materie se concenscriem şi să citim, domnule profesor, aţi uitat?” Da, trează în primul rând asupra unui set de cunoștințe.”2
așa-i. Am uitat…
Şi totuşi, de ce să ne batem noi capul cu tot felul de „modernisme” întru ale pedagogiei, de ce să îl
urcăm pe elev pe un piedestal şi să facem totul numai şi numai în interesul său? Nu suntem şi noi oameni?
De ce să fim noi altfel decât alţi colegi profesori care îşi predau liniştiţi lecţia: ei dictează, elevii scriu, elevii
răspund, ei dau calificativele şi gata. Toată lumea e fericită...
Încerc să aduc un posibil răspuns: ne batem capul pentru că asta e chemarea noastră (că o fi de moment
sau permanentă, depinde de fiecare…). Este important să încercăm şi acest tip de învăţare centrat pe elev
deoarece orice acţiune repetitivă duce la rutină, la plafonare. Problema este că vorbim de o dublă plafonare:
a noastră şi a elevilor noştri. În cele din urmă, pentru elevi ne trezim şi mergem zilnic la şcoală. Degeaba
încercăm noi să escaladăm uneori treptele unei ierarhii oarecare în sistemul de învăţământ, urmărind un soi
de „carierism”… peste zece ani, tot apelativul de „domn’ profesor”/„doamnă profesoară” va fi folosit de către
foştii noştri elevi atunci când ne vor întâlni, chiar dacă am fi miniştri pe atunci!

30’
Practică

Prezentați 3 argumente şi 3 contraargumente legate de utilizarea învăţării centrate
pe elev! Este important să evităm tendinţa de a desconsidera importanţa strategiilor
didactice tradiţionale care pot coexista cu cele inovative într-o minunată complementaritate și, ca atare, să avem o viziune echilibrată asupra utilității acestora.
Argumente

Contraargumente

1.
2.
3.

R.E. Clase, W.E. Bowman, „Toward a student-centerd focus inventory for junior high and middle school teachers”, Journal of Educational Research, 68,1, 1974, apud Ibidem.
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2. Învăţarea centrată pe elev versus
învăţarea centrată pe conţinuturi
Diferența fundamentală între învățarea centrată pe elev și cea centrată pe conținuturi
este una de viziune asupra menirii actului didactic. Pe ce ne concentrăm atunci când
concepem și aplicăm toată suita de activități didactice? Care este ținta noastră ultimă în
10’
calitate de profesori? Urmărim să „emitem” informații, să „transmitem” conținuturi pe
Teorie care, la rândul nostru, le-am receptat și asimilat de la profesorii noștri? Sau urmărim să
asigurăm un proces de creștere intelectuală – și, în cazul Religiei, spirituală – a elevilor noștri? Răspunsul la
această întrebare este cel care va determina întreaga noastră activitate didactică.
Pentru a observa ușor diferența esențială dintre cele două moduri de abordare pedagogică, este
suficient să analizăm verbele care le caracterizează. Astfel, acțiunile principale ale profesorului de Religie, în
cele două moduri de predare, sunt caracterizate de următoarele verbe:
a) În învățarea centrată pe elev:

oferă
rcepționează nevoile
formative și
afective

permite

Profesorul

este atent
la ritmul
fiecăruia

ghidează

ascultă

propune

b) În învățarea centrată pe conținuturi:

direcționează

convinge

obligă
Profesorul

determină
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conduce

Din simpla observare a verbelor caracteristice fiecărui mod de abordare a predării se poate observa
care este cel compatibil cu viziunea pozitiv-creativă a programului de față. Și aceasta pentru că învățarea
centrată pe elev este mult mai adecvată specificului disciplinei Religiei deoarece ea presupune utilizarea
cunoașterii experiențiale a elevului ca persoană unică, crearea condițiilor de împărtășire a acestei cunoașteri
cu ceilalți colegi, formați și educați potrivit unei experiențe mixte, individuale și colective, îmbogățindu-se,
în acest fel, gradul de experiență colectivă, extinsă la toți membrii grupului.
„Învățarea centrată pe elev se referă la situația în care elevii lucrează atât în grupuri cât și
individual pentru a explora probleme și a procesa activ cunoștințele, mai degrabă decât a fi
niște receptori pasivi ai acestora.”3
Explicați, în 60-80 cuvinte, principalul motiv pentru care considerați că învățarea centrată pe elev este compatibilă cu predarea Religiei la ciclul primar.
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Practică

2. Învăţarea centrată pe elev versus
învăţarea centrată pe conţinuturi
15’
Teorie

Odată acceptată compatibilitatea învățării centrate pe elev cu obiectivele educaționalformative ale disciplinei Religie, ne rămâne să explorăm potențialele beneficii dar și
riscuri ale valorificării acestui tip de abordare didactică. Această explorare va accentua
acele aspecte care solicită atenția deosebită a profesorului în vederea fie a valorificării lor,
fie a preîntâmpinării lor.

Astfel, pot fi anticipate (și observate) efecte benefice ale învățării centrate pe elev la ora de Religie în
următoarele aspecte:
• ÎN CE PRIVEȘTE CLIMATUL DIDACTIC CREAT: • crează un climat școlar relaxat, bazat pe încredere reciprocă și cooperare.
• ÎN CE PRIVEȘTE RELAȚIA PROFESOR ELEVI: • generează comunicarea asertivă; • facilitează o
relație echilibrată și eficientă.
• ÎN CE PRIVEȘTE RELAȚIA DINTRE ELEVI: • asigură coeziunea colectivului de elevi; • stimulează
competiția constructivă între copii.
• ÎN CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR: • facilitează procesul de autocunoaștere, de identificare a limitelor, a calităților, de conștientizare și exprimare a propriilor trăiri; • cultivă capacitatea elevilor de a lua decizii în viață, bazate pe convingeri temeinice; • responsabilitează elevii; • conduce
la un auto-control al ritmului de studiu; • favorizează învățarea activă, motivația și înțelegerea.
Ultimul punct – dezvoltarea personală a elevilor – este cel de maxim interes din perspectiva disciplinei Religie, care urmărește creșterea persoanei pe toate planurile și face din acest obiectiv scopul întregii
activități didactice desfășurate la clasă.
În al doilea rând, pot fi anticipate unele posibile riscuri ale învățării centrate pe elev la ora de Religie în următoarele aspecte:
• PROBLEME DE GESTIONARE A TIMPULUI – unele activități pot necesita un timp mai îndelungat
decât cel pe care sunteți dispuși să îl acordați pentru a respecta cerințele de curriculum.
• DIFICULTĂȚI ÎN GESTIONAREA DEZVOLTĂRII PERSONALE A UNUI NUMĂR MARE DE
ELEVI ÎNTR-UN TIMP RELATIV SCURT – este cu siguranță dificil să te ocupi la nivel personal de
elevi într-un colectiv de 20-30 de elevi dar, cu implicare și eficiență didatică, nu este imposibil, mai ales
că, în timp, se câștigă experiență.
S.W. Harmon, A. Hirumi, „A systemic approach to the integration of interactive distances learning into education and trening”, Journal of Education for Business, 71 (5), 2, 1996, apud Învățarea centrată pe elev. Ghid pentru profesori și formatori, Proiectul PHARE: RO
2002/000-586.05.01.02.01.01. Asistență tehnică în sprijinul învățământului și formării profesionale inițiale, WYG International Ltd (IMC
Consulting Ltd), p. 7.
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Aceste dificultăți pot fi prevenite printr-o planificare riguroasă și atentă a activităților didactice, prin
organizarea propriilor intervenții, prin identificarea nevoilor de învățare ale elevilor, prin cunoașterea propriilor elevi.
Este posibil, desigur, ca utilizarea învățării centrate pe elev să implice și alte riscuri pe care noi nu
le-am sesizat. Vă invităm să le identificați pentru a nu fi luați prin surprindere, pe cât posibil, deși activitatea
dascălului nu va fi niciodată lipsită de surprize!

Identificați alte 2 riscuri pe care le poate implica utilizarea învățării centrate pe elev la
ora de Religie și propuneți modalități de preîntâmpinare/soluționare a acestora.
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Risc

Modalitate de preîntâmpinare/soluționare

1.
2.
3.

Punctul pe i
Miza introducerii cu succes a învățării centrate pe elev la ora de Religie este uriașă: abordarea de
acest tip poate asigura dezvoltarea echilibrată a elevilor, într-un sistem educațional încă marcat
de transmiterea și asimilarea de informație. Or, Religia are menirea de a propune, în acest context, crearea unui mediu care se concentrează întâi de toate pe satisfacerea nevoilor elevului și pe
împreună-mergerea cu el pe calea creșterii sale intelectuale și spirituale. Efortul (mare, suntem
conștienți!) necesar din partea profesorului pentru a pune în practică ceea ce propune această
secvență își va descoperi roadele pe termen mediu și lung.
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Modalităţi de optimizare a predării pozitiv-creative
la disciplina Religie în funcţie de stilurile de învăţare VAK
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Modalități de optimizare a predării pentru stilul de învățare
preponderent auditiv
2. Modalități de optimizare a predării pentru stilul de învățare
preonderent vizual
3. Modalități de optimizare a predării pentru stilul de învățare
preponderent kinestezic
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște modalităţi de optimizare a predării pozitiv-creative a
Religiei
• Veți putea utiliza metode specifice stilurilor de învăţare VAK
• Veți avea posibilitatea să creaţi propriile modele de optimizare a
predării în funcţie de specificul claselor la care predaţi

III. Cuvinte-cheie

auditiv, vizual, kinestezic, predare pozitiv-creativă

Optimizarea predării Religiei într-o manieră pozitiv-creativă solicită din partea profesorilor flexibilitate, imaginaţie şi capacitatea de a accepta/propune o nouă perspectivă
asupra lucrurilor. Aceste calități permit crearea și aplicarea unor exerciții și activități
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personalizate pe specificul elevilor (în ce privește stilul lor preponderent de învățare,
Primii pași conform sistemului VAK). A beneficia de activități personalizate, deși solicită din partea
profesorului un efort suplimentar, poate genera efecte pozitive neașteptat de mari din partea elevilor, care vor
răspunde cu entuziasm tipurilor de exerciții compatibile cu felul lor de a fi.
În acest context, secvența de față propune o serie de repere și modele utile profesorului de Religie
în optimizarea predării pozitiv-creative ce are ca obiectiv punerea în valoare a stilurilor de învățare VAK în
procesul educativ-formativ specific disciplinei.

1. Modalităţi de optimizare a predării pentru
stilul de învăţare preponderent auditiv
Metodele clasice de predare, pe care le-am învăţat cu toţii pentru titularizare şi pentru
obținerea gradelor didactice, sunt împărţite în: metode de comunicare (orală şi scrisă),
20’
metode de cunoaştere a realităţii religioase şi metode fundamentate pe acţiune. Din
punctul de vedere al stilurilor de învăţare VAK, primele două categorii se pot combina,
Teorie
rezultând metode care deservesc stilul vizual şi cel auditiv, iar cea de-a treia categorie
corespunde stilului kinestezic. Totuşi, aceste metode nu trebuie înţelese ca fiind întru totul separate.
De exemplu, există metode de comunicare orală care se adresează prin excelenţă auditivilor, dar pot
fi folosite cu mult succes şi pentru vizuali şi chiar pentru kinestezici. Această interferenţă a metodelor este un
fenomen ce se petrece în mod constant, iar modelele oferite în cadrul acestei secvenţe se doresc a fi doar un
punct de plecare care să vă suscite imaginaţia înspre a identifica dumneavoastră înşivă toate posibilităţile de
valorificare.
Să folosim ca exemplu povestirea. Este o metodă de comunicare orală şi, deci, se adresează auditivilor.
Totuşi, e important să fim realiști în ce privește capacităţile de reţinere ale auditivilor: să nu ne imaginăm
că, dacă vom povesti într-o manieră monotonă o istorioară, fără să reuşim să trezim interesul prin mimică
sau prin tonul vocii şi chiar cu ajutorul unor materiale didactice atractive, ei îşi vor aminti foarte multe din
ceea ce noi am povestit. Deşi ţinta noastră principală, atunci când folosim povestirea ca procedeu didactic,
o constituie elevii preponderent auditivi, ea poate uşor să fie transformată într-o metodă care să capteze și
atenţia celorlalte stiluri de învăţare, respectiv vizuali şi kinestezici. Se mai poate utiliza ca variaţie în povestire
următoarea practică: solicitaţi elevilor dumneavoastră să-şi închidă ochii atunci când le prezentaţi povestirea
sau când audiază o înregistrare. Cei auditivi se vor concentra mai bine asupra vocii dumneavoastră sau
a înregistrării, iar cei vizuali îşi vor putea imagina mai bine întreaga poveste. Să nu uităm că elevii cu stil
preponderent auditiv sunt cei mai avantajaţi în cadrul unei ore deoarece aproape totul se verbalizează. Cu
toate acestea, metodele orale, care se adresează auditivilor, trebuie îmbunătăţite permanent pentru a evita
rutina, care duce foarte uşor la plictiseală, mai ales în cazul elevilor din ciclul primar. (Audiați fragmentul 1)
Pentru o lecţie care expune viaţa unui personaj biblic, puteți propune elevilor un fragment audio care să conţină povestirea respectivă. În acest timp, puteți prezenta elevilor imagini care să
ilustreze scenele prezentate în materialul înregistrat. După audierea povestirii, împărţiţi elevii
pe grupe, iar fiecare grupă primeşte un număr de plicuri egal cu cel al membrilor. În fiecare
Model
plic se regăsesc câte două fragmente de imagine, din cele prezentate de profesor anterior. Fiecare elev trebuie să caute la colegii de echipă jumătatea cealaltă de imagine pentru a o asambla, apoi întreaga
echipă trebuie să organizeze imaginile compuse în ordinea logică a povestirii.

Model
2

Pentru o lecţie despre faptele bune, povestirea poate fi spusă chiar de elevi. Profesorul prezintă
o succesiune de imagini. Sunt aleşi din cadrul clasei: un povestitor și personaje în număr corespunzător celor din imagini. Elevilor le sunt împărţite fişe cu textul povestirii, dar care conţin
unele replici greşite. Ei trebuie să fie atenţi la imagini, iar acolo unde replicile nu corespund
acţiunii, să creeze replici adecvate.

De asemenea, predarea prin conversaţie euristică poate fi optimizată prin intermediul unor aspecte
specifice stilurilor de învăţare VAK. Conversaţia în sine poate porni de la un material audiat de către elevi.
În plus, se poate folosi şi varianta scrisă a acestei metode prin audierea unui material în timpul căruia elevii
completează un chestionar. În această formă, elevii vizuali vor fi ajutaţi în demersul didactic prin faptul că
vor reţine mai uşor informaţia scrisă pe care o pot vizualiza.

40’
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Pentru o temă la alegere din programa cultului la care predaţi, elaboraţi o activitate în
care să optimizaţi descrierea pentru elevii cu stil de învăţare preponderent auditiv.

2. Modalităţi de optimizare a predării pentru
stilul de învăţare preponderent vizual
Datorită scopului formativ pe care îl are disciplina Religie, predarea la această oră este
diferită de cea a altor discipline. În vederea dezvoltării unor deprinderi de caracter la elevi,
20’
dar şi a unor aspecte spirituale mai greu de determinat teoretic, profesorul de Religie are
nevoie de metode mai complexe care să ţină cont de o gamă mult mai variată de criterii. În
Teorie
cadrul acestora se înscriu şi stilurile de învăţare VAK, poate mai puţin luate în considerare
pentru alte discipline. Pentru ca elevul să se simtă confortabil în cadrul comunităţii religioase din care face
parte şi în biserică, el trebuie să se simtă confortabil și la ora de Religie unde își completează informațiile
despre această comunitate. În acest sens, avem la dispoziţie cele trei stiluri de învăţare VAK, care îşi pot
găsi corespondent în trei caracteristici ale cultului. Datorită faptului că ora de Religie vine în întâmpinarea
nevoilor de învăţare a elevilor, o putem asemăna cu un dar frumos ambalat, pe care îl prezentăm acestora. Cu
cât ambalajul este mai frumos, cu atât ei îşi vor dori să îl deschidă şi să se bucure de el. Cu cât lecţia este mai
atractivă şi adaptată nevoilor lor de învăţare, cu atât elevii vor participa cu plăcere la activităţi şi vor reţine
informaţiile transmise.
Pentru stilul de învăţare preponderent vizual există o serie de metode tradiţionale precum lectura,
vizionarea de filme, prezentarea de imagini, redactarea de compuneri. Toate acestea sunt folosite de către
profesori cel puţin o dată în decursul unei unităţi de învăţare – singure sau în combinaţie cu alte metode şi
mijloace.
Temă de reflecție
Cum putem îmbunătăţi metodele tradiţionale de predare în sensul optimizării predării?
Ce importanţă are dacă raportăm sau nu metodele de predare la stilurile de învăţare VAK?
Exemple de activități didactice
Exemplul 1: În cadrul lecţiei despre Naşterea Domnului la clasa a II-a, a III-a şi a IV-a, se împart
elevilor fişe de lucru pe care se regăseşte adaptat conform textelor evanghelice, textul Naşterii Domnului. În
prezentarea acestui text, se are în vedere marcarea cuvintelor cu o culoare adecvată acolo unde este posibil,
astfel încât elevii să realizeze ușor asocierea dintre cuvinte și culori. De exemplu, cuvântul stea va fi marcat
cu galben, cuvântul păstor cu verde, cuvântul cer cu albastru, Irod cu roşu etc. În acest fel, elevii vor asocia
aceste cuvinte culorilor, le vor reţine mai uşor, le vor putea interpreta mai uşor. Marcarea numelui lui Irod
cu roşu nu este întâmplătoare pentru că acest fapt trebuie să le sugereze elevilor furia lui Irod care dorea să
omoare Pruncul.
Exemplul 2: Pentru conţinutul Înmulţirea pâinilor şi a peştilor – clasa a II-a, Cultul Ortodox, pe fişa
de lucru care conţine textul acestei minuni, unele cuvinte pot fi înlocuite de imagini. Astfel în loc de cuvântul
pâine
se va folosi imaginea, iar în loc de peşte
, la fel. Această reprezentare este mai atractivă
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pentru elevi. Cu cât imaginile sunt mai colorate, cu atât ele sunt mai plăcute elevilor. Atenţia lor este sporită.
Pentru clasele mai mari se pot folosi imagini simbolice, mai puţin explicite.
Metodele folosite pentru elevii cu stil de învăţare preponderent vizual, pot fi îmbunătăţite astfel încât
să se adreseze şi elevilor cu stil de învăţare auditiv şi kinestezic.
Exemplul 3: Pentru lecţia Învierea Domnului, elevii citesc alternativ de pe fişa de lucru relatarea
momentului Învierii. Apoi, pe fişa de lucru li se cere să schiţeze 4 elemente pe care ei le consideră importante,
care ies în evidenţă din lectura efectuată în clasă.
Astfel, elevii cu stil de învăţare preponderent vizual îmbină activitatea preferată lor cu stilul auditiv –
prin lectura cu voce tare – şi cu cel kinestezic – prin acţiunea de a desena.

40’
Practică

Pentru un conţinut la alegere din programa cultului la care predaţi, realizaţi un exerciţiu
în care unele cuvinte din fișa de lucru pe care o propuneți elevilor să fie înlocuite de
imagini sugestive.

3. Modalităţi de optimizare a predării pentru
stilul de învăţare preponderent kinestezic
Ultimul şi cel mai atractiv stil de învăţare este cel kinestezic. Având în vedere că ne
adresăm ciclului primar, ludicul nu are voie să lipsească din cadrul orei de Religie.
20’
Astfel încât, momentele kinestezice sunt o condiţie sine qua non pentru o oră reuşită.
Elevii interacţionează, lucrează împreună, se ajută reciproc şi deprind astfel spiritul
Teorie
de comunitate/comuniune firesc în cazul relaţiilor interumane. Pentru ca activităţile
kinestezice să nu se rezume doar la jocul de rol sau la lucrul pe grupe, este important să identificăm soluţii
inedite pentru a îmbunătăţi aceste metode. Să nu uităm că este dificil să concepem activităţi exclusiv kinestezice,
în timp ce este mult mai facil să adaptăm activităţile pentru stilul auditiv sau vizual. De altfel, ele sunt şi greu
de separat. Pentru segmentul acesta de vârstă de la ciclul primar, acţiunea este cuvântul de ordine. Dar...
pentru că o mare parte din acţiune se petrece în cazul elevilor mici şi la nivelul imaginaţiei, prezentăm mai
jos un model care corespunde optimizării actului de predare la nivelul limbajului. Pentru ca fiecare elev să
reușească să asimileze un nivel minim de informație dintr-un text predat, este indicat să selectați fragmente
biblice relevante în funcție de stilurile de învățare ale elevilor și să accentuați, în prezentarea pe care o faceți,
acele pasaje pe care elevii, cu stiluri de învățare diferite, le receptează cel mai bine și mai ușor. În cele trei texte
de mai jos sunt marcate cu culori diferite, conform legendei, pasajele cele mai potrivite pentru stilurile VAK.
Stilul de învățare: Vizual Auditiv Kinestezic
Textul 1
26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele
fecioarei era Maria.
28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei.
29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune
poate să fie aceasta?
30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. (Luca 1)
Textul 2
31. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de
bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învieze.
4

32. Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L Petru de o parte, a început să-L dojenească.
33. Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la ucenicii Săi, a certat pe Petru şi i-a zis: Mergi, înapoia
mea, satano! Căci tu nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.
34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină
după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. (Marcu 8)
Textul 3
18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
19. Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi,
ca să-l întrebe: Cine eşti tu? (Ioan 1)

40’
Practică

Pentru un conţinut la alegere din programa cultului la care predaţi, elaboraţi o metodă
de optimizare a predării pozitiv-creative pentru stilul de învăţare kinestezic.

Punctul pe i
Procesul de optimizare a predării pozitiv-creative la ora de Religie poate consta fie în crearea și aplicarea unor activități compatibile cu unul dintre cele trei stiluri de învățare VAK, fie în crearea și aplicarea unor activități compatibile cu două sau chiar trei stiluri VAK în același timp. Ceea ce primează,
în această zonă, este diversificarea activităților și a materialelor didactice, astfel încât, prin eliminarea
rutinei și a caracterului repetitiv, impactul elementelor vizuale, auditive și kinestezice valorificate
asupra elevilor să fie cât mai mare.
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A vedea, a auzi, a simţi – relaţia cu spaţiul,
în funcţie de vârstă și proﬁl psihologic
(60’ teorie, 60’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Relația cu spațiul – priorități la vârsta ciclului primar
2. Relația cu spațiul – a vedea
3. Relația cu spațiul – a auzi
4. Relația cu spațiul – a simți
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți valorifica în predare specificitățile vârstei școlarului mic cu
privire la modul de raportare la spațiu
• Veți putea diversifica modalitățile concrete de valorificare a relației
școlarului mic cu spațiul didactic

III. Cuvinte-cheie

a vedea, a auzi, a simți, spațiu, profil psihologic

10’
Practică

Exercițiu inaugural
Valiza așteptărilor
Completați, în spațiile alocate:
a) viziunea pe care o aveți în prezent asupra relației elevilor dumneavoastră de ciclu primar cu spațiul în general, precum și importanța acestei relații în cadrul predării Religiei;
b) așteptările dumneavoastră cu privire la ceea ce ați putea afla nou din această temă.
Coloana a treia va fi completată la finalul parcurgerii temei Valorizarea spațiului în predarea pozitiv-creativă a Religiei.

Viziunea mea despre relația elevilor cu spațiul
în general (80-100 cuvinte)

Așteptările mele cu privire la ce voi afla
despre relația elevilor cu spațiul (80-100 cuvinte)

Viziunea mea despre relația elevilor cu spațiul în general,
în urma parcurgerii temei

2

În secolul trecut, spațiile de predare din învățământul tradițional românesc au fost dominate de austeritate. Spre sfârșitul anilor ’90, au apărut unele transformări în sensul
primelor semne de modernizare a spațiilor școlare. Astfel, abordarea pedagogică a
5’
pivotat spre învățarea activă și spre colaborarea cu elevii, deși mediul ambiental nu era
Primii pași încă unul pe deplin agreabil. Apariția tehnicilor pedagogice moderne a determinat, însă,
necesitatea unor abordări diferite legate de spațiul de învățare și a unor transformări reale ale acestuia. Astfel,
chiar dacă, de multe ori, spațiul didactic este dificil de adaptat la vârsta elevilor, noi, dascălii, suntem datori să
facem tot posibilul pentru a atinge finalitățile activităților didactice și pentru a oferi elevilor noștri un mediu
educațional performant și pozitiv.
Din aceste considerente care țin de viziunea didactică actuală și având în vedere că elevii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani sunt foarte sensibili la ceea ce văd, aud și simt în cadrul spațiului didactic, una dintre
prioritățile predării Religiei la ciclul primar este înțelegerea și valorificarea relației cu spațiul.

1. Relaţia cu spaţiul –
priorităţi la vârsta ciclului primar
În activitățile cu elevii din ciclul primar, este foarte important să ținem cont de vârsta și
de profilul lor psihologic, mai ales atunci când ne gândim la modalitatea de a organiza
spațiul de predare-învățare. Această grijă față de organizarea spațiului didactic se
5’
datorează faptului că elevii din clasele primare sunt foarte influențați de mediul în care
Teorie
își desfășoară activitățile.
Este important să înțelegem că, la această vârstă (6-11 ani) spațiul este perceput cu prioritate ca distanță psiho-afectivă, în care se deosebesc, în genere, trei zone: spațiul intim (părinții, frații), spațiul personal
(colegii de clasă – se dezvoltă relații de competiție, de cooperare, de informare), spațiul oficial (se dezvoltă
relații ierarhice de tipul profesor-elev). În acest context al dezvoltării psiho-fizice a copilului, percepția spațiului se realizează permanent în relație cu celălalt.
Timpul și relația cu mama sunt primele două elemente din viața copilului care favorizează construirea spațiului, nefiind nevoie de „lecții” speciale. Acest proces de construire a relației cu spațiul se desfășoară
în două faze:
• Faza 1: Prezența mamei, activitățile zilnice, contactul corporal îl ajută pe copil să perceapă treptat
propriul corp și să delimiteze ceea ce este el de ceea ce nu este el. Pielea este primul organ de simț care
ajută la acest proces: ea delimitează propria corporalitate, propriile dimensiuni, propriile diferențieri
de ceilalți, fiind totodată și suprafața de contact cu celălalt.
• Faza 2: Mama se află în mișcare permanentă: vine/pleacă, se apropie/se îndepărtează, copilul o aude,
o vede, o simte, o pierde/o regăsește, dezvoltând, astfel, o cunoaștere bazată pe simțuri. Spațiile se definesc în funcție de familiar/necunoscut, concomitent dezvoltându-se emoții de neliniște, de teamă,
de confort, de curiozitate. Alături de piele, intră în acțiune și mirosul, care are un rol esențial în aceste
momente de explorare și cunoaștere.
Aceste episoade de dezvoltare cer timp și răbdare copilului și mamei sale, și ele se succed în mod continuu, conducând la extinderea spațiului de cunoaștere al acestuia. Magazinele, locurile de joacă, vacanțele,
prietenii, biserica sunt locuri și momente care provoacă și care, cu cât sunt mai diverse, cu atât stimulează în
mod variat simțurile copilului și îi antrenează abilitățile de adaptare la nou, la necunoscut. Intrarea în școală
este un teren relativ pregătit de grădiniță, însă apariția unui program strict, a unui nou spațiu de ocupat, cu
cadre didactice diferite pentru materii diferite, aduce un plus de necunoscut și o nevoie de readaptare.
De aceea, în predarea Religiei, spațiul este un instrument cu dublă semnificație: spațiul religios și
spațiul de predare, spațiul bisericii și spațiul clasei. În spațiul bisericii sunt prezente simboluri care stimulează toate simțurile, dar și funcțiile gândirii, imaginația, reflecția, prin elementele specifice cultului: picturi
în culori variate, candelabre, vitralii și veșminte liturgice, cuvinte și liniște, coruri și instrumente muzicale,
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toacă și clopot, miros de flori, tămâie și lumânări. Spațiul este definit pe verticală (arce, bolți, cupole, turle),
dar și pe orizontală (de la pridvor până la altar). Este un spațiu bogat și viu comparativ cu sala de clasă care
este unul caracterizat de multe reguli și în care cadrul didactic organizează și transmite mesaje, pe fondul
unei structuri clasice, tradiționale.
În acest context, provocarea lansată profesorului de Religie este aceea de recrea atmosfera plăcută și
complexă din biserică în sala de clasă, începând cu transformarea ei într-o sală care să faciliteze înțelegerea
conceptelor religioase, a fenomenului religios și intrarea în starea spirituală proprie credinței.
„Atunci când pășim într-un spațiu, culorile, modul de aranjare a mobilierului, lumina, mirosul
și alte elemente pe care le percepem ne vorbesc. Percepem mult mai mult decât putem inventaria în mod conștient, iar toate aceste elemente se combină în suma de valori care sunt asociate
acelui spațiu. Acesta este motivul pentru care Biserica a fost întotdeauna atentă cu privire la
modul de aranjare a lăcașului de cult.” – (Jerome W. Berryman, Godly Play, p. 80)

3. Relaţia cu spaţiul – a vedea
Într-o societate în care suntem, din ce în ce mai mult, îngrădiți de conveniențe, noi, profesorii de Religie, suntem datori să oferim elevilor noștri un mediu în care ei să se simtă
liberi și creativi, să se împărtășească din experiența noastră dăruindu-ne, la rândul lor,
20’
seninătatea și inocența copilăriei. Astfel, trebuie să devenim conștienți de faptul că spațiul
Teorie
didactic nu trebuie perceput doar ca un loc unde ne desfășurăm orele, ci ca unul unde îi
primim pe cei mici și îi facem să se simtă iubiți și valorizați. Este foarte important să le creăm dorința de a
veni la ora de Religie, chiar reflexul de a veni cu drag la această oră. Spațiul în care se desfășoară ora de Religie
este un loc unde copilul află despre Dumnezeu, unde învață să-L iubească și unde află că este iubit. De asemenea, ora de Religie contribuie la crearea sentimentului de apartenență la o comunitate și dezvoltă modele
comportamentale echilibrate. Prin urmare, acest loc trebuie să radieze în mod constant numai dragoste și bucurie.
Pentru a asigura confortul psihic al elevilor și eficiența demersului didactic, primul pas constă în dobândirea capacității de a identifica, în orice spațiu de predare ne-am desfășura activitatea, elementele cu cel
mai mare impact vizual asupra copiilor de ciclu primar. Pot apărea situații în care să predăm Religie în spații
neconvenționale cum ar fi un laborator, o curte sau un coridor. Și aceste situații, prin ingeniozitatea cadrului
didactic, pot deveni momente didactice eficiente și agreabile pentru elevi.
La intrarea într-un spațiu, elevii vor observa în primul rând prezența diferitelor persoane și obiecte.
Ei vor asocia, treptat, respectivele persoane și obiecte (lumânări, planșe tematice, Biblie, sfeșnice, icoane,
cruce etc.) cu anumite spații. În timp, prezența acestora va facilita adaptarea rapidă a elevilor la activitățile
specifice orei de Religie. Privit din această perspectivă, modul de relaționare cu spațiul poate deveni un
instrument în optimizarea demersului didactic.
Temă de reflecție
Cum pot valorifica asocierile pe care le fac elevii mei
între persoane, obiecte și spații?

Este important să creați și să aplicați la clasă exerciții prin care să stabiliți gradul de atenție manifestat
de elevii dumneavoastră față de spațiu și prin care să-i învățați să facă distincție între:
a) spațiul în care poate fi văzut un obiect
b) spațiul căruia îi este propriu un obiect.
De exemplu, lumânările pot fi văzute inclusiv la mall, dar sunt caracteristice spațiului de cult. Dacă
elevii vor face această distincție cu ușurință, se vor adapta mai rapid la activitățile specifice orei de Religie.
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Elevii primesc fișa de lucru, iar exercițiul se realizează individual. Oferiți unul sau mai multe
exemple care le sunt necesare pentru soluționarea sarcinii de lucru.
Model
Stabiliți prin săgeți corespondența dintre obiecte și locurile în care acestea pot fi văzute.

Biserică

Școală

Acasă

Ora de Religie

Mall

5

20’
Practică

Priviți cu atenție cele 6 imagini de mai jos și gândiți-vă că, în anumite situații, ar trebui
să predați o lecție de Religie în fiecare dintre aceste spații. Indicați, în cazul fiecărei
imagini, 3 elemente care vor avea cel mai mare impact vizual asupra elevilor de ciclu
primar.

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________

Elementele cu cel mai mare impact vizual
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
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3. Relaţia cu spaţiul – a auzi
Atunci când vorbim despre relația elevului cu spațiul în termenii „auzirii”, avem în vedere mai multe categorii de sunete care pot influența raportarea acestuia la ora de Religie.

15’
Teorie

Acestea sunt:
a) Elementele de limbaj verbal și paraverbal (volumul, tonul, ritmul, accentul, pauza etc.) utilizate
atât de cadrul didactic, cât și de elevi;
b) Muzica ambientală sau tematică;
c) Instrumentele muzicale și efectele muzicale;
d) Zgomotele de fond nedorite.
a) Elevii sunt foarte sensibili, la această vârstă, la elementele de limbaj verbal și paraverbal. Mesajul
pe care profesorul de Religie intenționează să îl transmită depinde în proporție de aproximativ 35% de măiestria cu care acesta valorifică elementele de limbaj paraverbal. Volumul, tonul, accentul, ritmul etc. pot oferi
un grad de receptivitate ridicat al informațiilor transmise, de acestea depinzând și modul în care elevii se vor
raporta la ora de Religie: o atmosferă caldă, armonioasă, veselă va asigura confortul și satisfacția acestora.
Învățăturile religioase nu sunt compatibile nici cu monotonia discursului, nici cu extremele volumului sau
ritmului. Bucuria de a trăi credința poate fi transmisă elevilor numai printr-un limbaj paraverbal echilibrat,
în care există concordanță între ideile prezentate și elementele acestuia.
Temă de reflecție
Cum realizez concordanța între învățăturile religioase
transmise și elementele de limbaj paraverbal?
Tema predată
Rugăciunea
(Fragment 1)
Învierea
(Fragment 2)
Moartea
(Fragment 3)
Nașterea Domnului
(Fragment 4)
Mărturisirea de
credință
(Fragment 5)
Servicii liturgice
(Fragment 6)

Limbajul paraverbal recomandat
Ton calm, meditativ; ritm mai puțin alert; volum redus;
Ton care transmite bucuria și entuziasmul Învierii; poate fi utilizat un ritm mai
alert care sugerează dinamismul Învierii; volum mai ridicat;
Ton grav, dar nu cu încărcătură negativă; ritm mai puțin alert; volum redus;
Ton care transmite veselie, speranță, încredere, minunare; ritm alert;
Ton ferm; accent pe elementele esențiale; ritm constant.
Elementele de limbaj paraverbal se vor adapta, în cazul serviciilor liturgice, în
funcție de specificul momentelor.

b) Muzica ambientală sau tematică
Profesorul de Religie poate valorifica anumite fragmente muzicale religioase, adaptate conținuturilor
tematice pe care le prezintă. Utilizarea acestora poate facilita receptarea informațiilor prezentate, în special la
elevii care au un stil de învățare predominant auditiv1. În egală măsură, poate fi utilizată muzica ambientală
care facilitează în general învățarea, indiferent de specificul disciplinei.
1

Stilurile predominante de învățare VAK (vizual, auditiv, kinestezic) sunt tratate pe larg în cadrul temei 2 din programul P4,
intitulată: Valorizarea stilurilor de învățare în predarea pozitiv-creativă a Religiei.
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Temă de reflecție
Cum realizez concordanța între învățăturile religioase
transmise și muzica tematică sau ambientală?
Muzica religioasă va fi ușor de adaptat temei predate, existând cântări specifice sărbătorilor, sfinților,
diferitelor momente ale anului liturgic etc. Astfel, o lecție despre Înviere va fi însoțită, firește, de cântări proprii perioadei acestei sărbători; sau, o lecție despre serviciile liturgice va include audiția unor fragmente din
cadrul acestora.
În schimb, muzica religioasă instrumentală sau muzica ambientală laică pot fi utilizate pe tot parcursul anului școlar, indiferent de tema predată.
c) Instrumentele muzicale și efectele muzicale
În cazul episoadelor biblice, recrearea atmosferei se poate face în mod eficient prin utilizarea unor
instrumente sau efecte muzicale. Acestea vor concretiza pentru elevi anumite stări emoționale, ajutându-i să
perceapă mai ușor firul evenimentelor prezentate și încărcătura spirituală a acestora.
Cu titlu exemplificativ, în episodul liniștirii furtunii pe mare (Matei 8,23-27), se pot recrea, prin imitare, următoarele aspecte:
Elementul biblic

Starea emoțională/încărcătura spirituală

Valurile

tulburare

Vântul

nesiguranță, angoasă

Tunetul

frică, pericol

„De ce vă este frică,
puţin credincioșilor?” (Mt 8,26)
”[Iisus] S-a sculat atunci, a certat vânturile și
marea.” (Mt 8,26)
„...și s-a făcut liniște deplină.” (Mt 8,26)

mustrare
puterea lui Dumnezeu asupra întregii creații
Dumnezeu, stăpânul creației, Hristos – liniștea noastră

d) Zgomotele de fond nedorite
Instituțiile școlare, fiind plasate în general în zone intens circulate, trebuie să facă față inclusiv zgomotelor de fond nedorite – mașini, construcții, evenimente publice etc. Este important ca profesorul de Religie
să gestioneze ora astfel încât aceasta să nu fie deranjată de mediul zgomotos din apropiere.

20’
Practică

Descrieți 3 teme la alegere din programa școlară a cultului la care predați și indicați, în
fiecare caz, elementele auditive pe care ați dori să le valorificați și concordanța acestora
cu tema predată.

Tema, cultul, clasa
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Descrierea elementelor auditive și a concordanței lor cu tema predată

3. Relaţia cu spaţiul – a simţi
Ce înțelegem prin relația cu spațiul – a simți în cazul elevilor de școală primară?
Există trei tipuri de elemente pe care le includem în această categorie:

10’
Teorie

a) Elemente kinestezice
Un prim element este valorificarea diferitelor forme de organizare a activităților propuse elevilor
în oră (individuale, în perechi, pe grupe etc.). Pot fi utilizate, de asemenea, jocuri didactice care presupun
deplasarea, contactul, elementele mimetice, reproducerea unor fragmente de servicii liturgice, dramatizarea
etc. De asemenea, acolo unde situația concretă permite, se poate valorifica reorganizarea mobilierului școlar
modular, în funcție de tipul activității și de tema predată2.
Nu vă recomandăm să încercați cu elevii de clasa pregătitoare reorganizarea mobilierului fixat în podea! S-ar putea să dureze o vreme…
b) Elemente olfactive
Este binecunoscut faptul că mirosul este cel mai puternic stimulator al memoriei. Prin urmare, utilizarea diferitelor elemente olfactive va genera o asociere puternică între acestea și informațiile predate, asigurând astfel reținerea pe termen lung a cunoștințelor însușite. Se poate avea în vedere utilizarea, în funcție de
confesiune, a materiilor de cult care pot constitui un material-suport pentru lecțiile predate. Cu titlu exemplificativ, în cazul predării episodului ungerii din Betania, al femeii păcătoase sau al punerii în mormânt a
Mântuitorului Hristos, indiferent de cult, pot fi valorificate uleiuri aromate; în cadrul cultului ortodox pot fi
valorificate elementele specifice: tămâia, smirna, lumânările de ceară, mirul, busuiocul etc.
c) Aspecte emoționale
Experiențele afective ale elevilor într-un anumit spațiu vor genera atitudinea lor față de acel spațiu și
față de activitățile desfășurate acolo. În cazul disciplinei Religie, însă, ceea ce ei percep la nivel emoțional în
timpul acestei ore va determina nu doar raportarea la această oră, ci la experiența religioasă în general. De
aceea, este recomandat ca profesorul să asigure, prin modul de predare și de abordare, confortul psihic al
elevilor săi și să pună în valoare, conform noilor tendințe în pedagogie, inteligența emoțională a acestora.

20’
Practică

Concepeți un exercițiu prin care să determinați elevii să-și definească trăirile în spațiile
în care își petrec cel mai mult timp la această vârstă (școală, familie, biserică etc.).

Punctul pe i
Cunoașterea, înțelegerea și capacitatea de adaptare la specificitățile vârstei ciclului primar
în ceea ce privește raportarea la spațiu constituie o prioritate pentru profesorul de Religie care
dorește ca, prin activitatea sa didactică, să se racordeze la viziunea educațională actuală.
Astfel, înțelegerea relației cu spațiul la cele trei niveluri remarcate (a vedea, a auzi, a simți),
deopotrivă în clasă și în biserică, reprezintă un avantaj didactic și strategic important în
activitatea dascălului de Religie preocupat, în egală măsură, de pregătirea intelectuală și de
formarea moral-religioasă a elevilor săi.

Această temă este abordată pe larg în secvențele: P4_T1_U2_S3_Conceperea unor modele de organizare a spaţiului de predare
în funcţie de conţinuturile de învăţare – studiu individual, teme de reflecție (on-line) și P4_T1_U2_S4_Conceperea unor modele
de organizare a spaţiului de predare în funcţie de conţinuturile de învăţare (față în față).

2
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P4 T1
U1 S2

Identiﬁcarea priorităţilor în relaţia cu spaţiul,
în funcţie de vârstă şi proﬁl psihologic –
studiu individual, teme de reﬂecţie, aplicaţii
(45’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Specificitatea spațiului de învățare pentru elevii din ciclul primar
2. Particularitățile spațiului în care se desfășoară ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți identifica prioritățile elevilor, în relația cu spațiul, în funcție de
profilul lor psihologic
• Veți putea utiliza diferite strategii de predare, ținând cont de spațiul în
care vă desfășurați activitatea.
• Veți avea posibilitatea să vă însușiți tehnici de îmbunătățire/perfecționare
a relației dumneavoastră cu elevii.

III. Cuvinte-cheie

spațiu, priorități, profil psihologic, elevi, predare

Relația elevului cu spațiul clasei este diferită de cea a cadrului didactic, iar percepția
acestuia are semnificații diferite. Spre exemplu, sala de clasă devine la fel de importantă
ca spațiul de joacă la copilul de 6 ani sau ca spațiul personal la copilul de 10 ani. Ca atare,
5’
pentru copilul din ciclul primar, clasa devine casa, locul familiar, locul de adăpost. Micul
Primii pași școlar se atașează de acest spațiu, la fel cum se atașează de învățătorul său care ia, ca importanță, locul părintelui. Prin urmare, pentru profesorul de Religie, sala de clasă devine o provocare, un loc
de întâlnire a copilului în afara bisericii, o invitație a copilului în lumea religiei din locul său familiar, sala de
clasă. Acest spațiu devine un „laborator” de stimulare a gândirii interactive, a cunoașterii interdisciplinare.
Ea devine un loc al unității între toți elevii clasei, dar și un loc al generării de idei creative, interes, curiozitate
care să se manifeste și în afara sălii de clasă.

1. Speciﬁcitatea spaţiului de învăţare
pentru elevii din ciclul primar
Copiii din clasele primare sunt foarte receptivi și sensibili la mediul înconjurător. Este
suficient să comparăm sălile de clasă de la ciclul primar cu sălile de clasă de la liceu și
20’
vom înțelege cu siguranță acest lucru. Primele sunt împodobite cu planșe, cu desenele
elevilor, cu multe flori, cu dulăpioare (uneori), în timp ce sălile liceenilor sunt, de regulă,
Teorie
destul de austere. Această diferență vizibilă se datorează în primul rând datorită faptului
că învățătorii, conștienți de nevoile pe care le au elevii din ciclul primar și de particularitățile vârstei, încearcă
să asocieze conținuturile de învățare cu elementele din spațiul în care își desfășoară activitatea. Aici avem în
vedere în special suporturile vizuale: tablouri, planșe, desene, unele din acestea fiind realizate chiar de copii.
În clasele mai mari, această exigență își pierde eficiența, modul de raportare la spațiu al elevilor din ciclul
gimnazial și liceal având cu totul alte coordonate.
Prin urmare, se recomandă cadrului didactic care-și desfășoară activitatea la ciclul primar să aibă în
vedere faptul că micii școlari sunt influențați mult de spațiul în care învață și că este necesar să li se creeze un
ambient apropiat de preocupările vârstei lor (avem aici în vedere tendința lor de a se juca) printr-o amenajare
adecvată a spațiului în care să domine elementele vizuale, culoarea, lumina și veselia.
Temă de reflecție
„Unii oameni caută locuri frumoase. Alții fac locurile frumoase.”
(Hazrat Inayat Khan)
Spațiul poate influența mult starea de spirit și chiar atitudinea elevilor noștri. Pe lângă elevii cu o
atitudine liniștită, atentă la sarcinile date de cadrul didactic, există și elevi pentru care școala este o povară.
De asemenea, există copiii neadaptați, neobișnuiți cu cerințele, regulile și limitările școlii, care, în momentul
în care se simt nesiguri, dezvoltă un comportament agresiv sau unul de retragere, de izolare sau adoptă
un comportament de clovn, încercând să provoace râsul și să distragă atenția de la acțiunea inițială a
învățătorului/profesorului. Mai sunt copiii cu un comportament agitat, care vorbesc în continuu, care pun
întrebări, care comentează, ajungând să întrerupă lecția de atât de multe ori încât aceasta să devină fără sens
inclusiv pentru cadrul didactic. Pentru toți însă, sala de clasă reprezintă locul de manifestare, de punere în
scenă a conduitelor, a ideilor, a stărilor emoționale.
Având în vedere aceste considerente, prioritatea cadrului didactic va fi cunoașterea elevilor săi, astfel
încât reamenajarea spațiului în funcție de posibilitățile materiale, dar și a disponibilității de mișcare să nu
accentueze starea de disconfort a unor copii ci, dimpotrivă, să le capteze interesul pentru ceea ce își propune
profesorul să transmită în ora respectivă.
Temă de reflecție
„Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțini dintre ei își
mai aduc aminte.” (Antoine de Saint-Exupery)
2

Model

Exercițiile de tipul celui de mai jos sunt utile pentru a stabili ce anume îi impresionează pe
elevii noștri în spațiile în care își petrec mai mult timp. Ele ne pot fi de folos în stabilirea unor
strategii prin care să le captăm atenția și să le suscităm curiozitatea. Distribuiți fișele și explicați
elevilor sarcina de lucru.

a) Colorați cu:
• verde – obiectele/persoanele pe care le vedeți într-un locaș de cult (specific cultului căruia
îi aparțineți);
• albastru – obiectele/persoanele pe care le auziți într-un locaș de cult;
• roșu – elementele care au miros deosebit sau cuvintele care considerați că fac conexiune
cu anumite stări pe care le-ați trăit în locașul de cult
b) Lăsați-le necolorate pe cele care, după părerea voastră, nu aparțin acestui spațiu.

Model

tămâie

calm

funie

liniște

creioane

mir

agitație

clopote

cântăreți

muzică

cor

vitralii

bucurie

colinde

picturi

pian

copiii

tristețe

bănci

Sfânta Scriptură

lumină

preot/pastor

bunătate

fum

lumânări

calculator

scaune

lume multă

toaca

gălăgie

candelă

frică

căldură

altar

ceas

cruce

Pentru realizarea acestui exercițiu, schimbați modalitatea de aranjare a băncilor, înainte de ora
de Religie, și invitați elevii să se așeze în locurile indicate de dumneavoastră prin niște cărți de
vizită, confecționate de elevi în prealabil. Invitați-i să scrie în 10 minute ce le place, ce nu le
place la locul ales de dumneavoatră și apoi, fiecare elev să indice locul unde i-ar fi plăcut să stea.
Este foarte important să cunoașteți influența pe care spațiul o are asupra elevilor dumneavoastră și modul în care puteți să imbunătățiți condițiile exterioare care au impact asupra lor.

Căutați fiecare dintre voi cartea de vizită cu numele vostru și așezați-vă în locul respectiv. Analizați acest loc și completați tabelul de mai jos.
Ce îmi place la noul meu loc

Ce nu-mi place la noul meu loc

Unde mi-ar fi plăcut să stau și de ce

3

20’
Practică

1. Cu toții am fost elevi și am învățat într-o școală mare sau mică, modernă sau veche,
în săli spațioase sau modeste. Am avut parte de experiențele noastre pozitive și negative.
Puteți valorifica chestionarul prezentat mai jos pentru a identifica sentimentele și nevoile
elevilor legate de spațiul în care învață. Acum, amintiți-vă sala de clasă în care ați stat cel
mai mult în perioada anilor de școală și completați spațiile libere din tabelul de mai jos.

Ce mi-a plăcut la sala mea de clasă
Mărimea clasei – aveam la dispoziție un spațiu
generos și aerisit
Atmosfera de calm și liniștea din clasă în timpul
orelor
Geamurile mari – clasa era foarte luminoasă

Ce nu mi-a plăcut la sala mea de clasă
Diminețile de iarnă când încă soba nu era caldă
suficient
Faptul că se ștergea tabla cu un burete uscat și că
doar la finalul zilei aveai voie sa uzi buretele
Tablele de lemn imense la care nu ajungeam să scriu

2. Alcătuiți un chestionar de 10 întrebări, aplicabil la clasă, prin care să identificați elementele ce pot
fi valorificate în amenajarea spațiului clasei.
1.

Unde crezi că ți-ar plăcea să faci orele cel mai mult? De ce?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

spațiul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4

3. Concepeți un chestionar din 5 întrebări prin care să-i ajutați pe elevii să identifice legătura lor cu
Ce îți place cel mai mult din ce se găsește în sala ta de clasă?

2. Particularităţile spaţiului
în care se desfășoară ora de Religie
Este de dorit să se acorde o atenție sporită elementelor din sala de clasă pentru a putea fi
valorificate la ora de Religie. În acest sens, tematica vizuală deja existentă în sălile de clasă
20’
ce reprezintă natura, anotimpurile, familia, persoana şi relaţia cu ceilalţi, poate deveni
un liant pentru predarea noţiunilor religioase. Elevilor le pot fi transmise informaţiile
Teorie
necesare prin intermediul celor mai diverse metode, în așa fel încât elevii să asocieze ora
de Religie cu frumosul, armonia și cu firescul lucrurilor.

Model

Folosind imaginile/planșele care au ca tematică anotimpurile sau alte aspecte ale vieții pe care
le găsiți în sala de clasă unde se desfășoară ora de Religie, solicitați elevilor să identifice și,
implicit, să realizeze conexiuni între acestea și noțiunile învățate la Religie. Elevii vor putea
să identifice astfel noţiuni specifice momentului creaţiei, aspecte referitoare la continua intervenţie divină în sprijinul creaţiei, armonie, ciclicitatea vieţii, etc.
Identificați, în aceste imagini/planșe, elementele care au legătură cu cunoștințele dobândite
la ora de Religie.
Temă de reflecție
Pot folosi în predarea Religiei
elementele deja existente în spațiul clasei?

Este important de subliniat faptul că, deşi sunt iubitori de culoare şi noutate, elevii aflaţi la această
vârstă apreciază consecvenţa şi constanta stabilă a demersului didactic. Acestea conferă siguranţă şi asigură
stabilirea unor legături temeinice între noţiuni. În această ordine de idei se sugerează ca, pe lângă respectarea
spaţiului deja existent, să se introducă și câteva elemente cu semnificaţie religioasă în funcţie de specificul
temelor de predat. Aspectul constant şi de dorit a fi prezent într-o sală de clasă este colţul sau peretele spre
care elevii se vor îndrepta în momentul rostirii rugăciunii. Elementele religioase prezente în permanenţă în
sala de clasă vor oferi un sprijin moral pentru elevi, în toate momentele zilei.
Importanța și impactul spațiului în predare este mult mai mare la o disciplină cu caracter formativ cum
este Religia. Conținuturile de învățare care sunt transmise aici nu vizează doar planul profesional – esențial,
și acesta, pentru experiența de viață viitoare a elevului –, ci calitatea și echilibrul întregii vieți petrecute în
cadrul comunității umane. De aceea, este esențial ca profesorul de Religie să conștientizeze aceste lucruri,
să dețină informațiile importante și să le valorifice cât mai mult în cadrul actului didactic. Dacă vom reuși
să ținem orele de Religie în spații atractive, impactul lor asupra copiilor va fi și mai mare. Chiar dacă spațiul
școlar nu ne oferă prea multe posibilități, rămâne în grija noastră strădania modificării unui spațiu în așa fel
încât elevii să-l asocieze cu un loc unde învață și simt iubirea. O lumânare, un clopoțel, o fărâmă de tămâie
pot schimba percepția copiilor asupra unui spațiu mai puțin prietenos. Un ton blând, o abordare pozitivă și
un spațiu plăcut vor transforma total ora de Religie și vor contribui la apopierea elevilor de profesorii lor, la
sporirea încrederii ce o vor acorda acestora.

5

Model

Acest tip de exercițiu este menit să ofere profesorului un feedback din partea elevilor în urma
căruia profesorul să conștientizeze în ce măsură se realizează, în cadrul orei sale, o armonie
între spațiu, noile cunoștințe și stările de spirit ale elevilor. Distribuiți elevilor fișa și explicați
sarcina de lucru.

Citiți cu atenție tabelul și completați coloanele A și B, ținând cont de sala și de celelalte condiții în
care desfășurați orele de Religie. Cuvintele și expresiile folosite vor fi cele din tabelul din mijloc.
Coloana A
(Mi-a plăcut)

mobilierul
lecturile/lecturile
biblice
filmele vizionate

tabla
profesorul
vorbește
frumos
planșel
și tablourile

profesorul vorbește
florile din clasă
mult
profesorul
jocurile
ne ascultă
intercalate cu
problemele
predarea
experiența spiri- relația elevilor cu
tuală
profesorul
temele predate
stilul de predare

lumina

Coloana B
(Nu mi-a
plăcut)

colegi
prietenoși
profesorul
dictează
limbajul care se
folosește
colegii gălăgioși
starea de spirit
educația

Legătura omului cu spaţiul este fiinţială, fapt ce poate constitui un real ajutor în ceea ce priveşte
stabilirea unor ancore menite să uşureze predarea conţinuturilor religioase. În situaţiile care permit (ex.
curtea şcolii spaţioasă, apropierea unui parc etc.) orele de Religie se pot desfăşura (ţinând cont de tematica
abordată) și în aer liber. Acest fapt nu numai că îi relaxează pe elevi, dar oferă ca suport de învățare exemplele
din natură, extrem de utile în demersul didactic, în special la ora de Religie. Legătura pe care o putem face
între om ca responsabil al creației și natură, pe care le putem face mai uşor de înţeles într-un astfel de spațiu,
justifică această opțiune. Elevii vor putea face mai uşor trecerea de la fragmentele biblice, ce vorbesc despre
crearea universului şi a omului, la realitatea imediată din care fac parte. Grija pe care trebuie să o manifeste faţă
de natură se va răsfrânge şi asupra armoniei lor interioare, fiind mereu ajutaţi să înţeleagă faptul că mediul în
care trăim are un rol important în formarea lor, dar şi că de modul în care gândim depinde păstrarea acestuia
în forma cât mai apropiată de momentul creării lui.

35’
Practică

6

1. Presupunând că aţi obţine o sponsorizare în bani, destinată amenajării unui spaţiu în
vederea desfăşurării orelor de Religie, care ar fi elementele pe care consideraţi că ar trebui
să le aibă în vedere executantul? Motivaţi alegerea ţinând cont de caracterul pozitiv-creativ
al orelor de Religie şi de categoria de vârstă de 7-11 ani.

2. Analizați cu atenție cele două imagini care corespund cu două tipuri de aranjare a clasei pentru ora de
Religie și răspundeți succint la următoarele întrebări:
• Ce vede elevul în momentul în care intră în clasă, în fiecare din cele două cazuri?
• Cum se va raporta elevul la profesor, în fiecare din cele două cazuri, în funcție de amenajarea spațiului?
• Cum va percepe elevul Religia în funcție de spațiul în care este predată, în fiecare din cele două cazuri?

Punctul pe i
Relația elevilor din ciclul primar cu spațiul reprezintă un factor esențial în formarea lor. De aceea,
este recomandat ca relaționarea lor cu spațiul să fie cultivată în mod special în ora de Religie,
în cadrul căreia noțiunea însăși de spațiu primește semnificații multiple: clasa, locașul de cult,
Împărăția dinăuntru (Luca 17,21). De asemenea, modul de raportare la spațiul exterior reflectă
într-o mare măsură ”spațiul” interior, plin de emoții, de sentimente, de gânduri, de frământări, de
întrebări. Prin grija și atenția profesorului de Religie, sala de clasă ar putea fi transformată într-un
mediu de exprimare a tuturor acestor stări și experiențe emoționale, în vederea asigurării unui
proces formativ echilibrat și eficient.
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P4 T1
U2 S1

Organizarea spaţiului didactic –
studiu individual, teme de reﬂecţie
(45’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Criterii de organizare a spațiului didactic la ora de Religie
2. Modele de organizare care facilitează managementul orei
3. Modele de organizare care facilitează comunicarea și comuniunea
4. Modele de organizare care facilitează activităţi preponderent vizuale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște criteriile de organizare a spațiului didactic adaptate
specificului disciplinei
• Veți putea valorifica diferite modele de organizare a spațiului didactic
în predarea Religiei

III. Cuvinte-cheie

spațiu didactic, organizare, perechi, individual, semicerc

Organizarea spațiului în care ne desfășurăm activitatea are asupra noastră un impact
pe care nu îl conștientizăm întotdeauna, dar care ne afectează în foarte mare măsură
productivitatea, capacitatea de concentrare și care are efecte pe termen lung în ceea ce
5’
privește confortul nostru psihic. Din această perspectivă, atunci când vorbim despre un
Primii pași spațiu destinat activităților didactice la Religie pentru copiii din ciclul primar, importanța organizării acestuia este covârșitoare, deoarece, la această vârstă, gândirea elevilor se centrează pe concret. Iată de ce este necesar să evităm aranjarea elevilor unii în spatele celorlalți (modelul clasic) și să creăm
un spațiu didactic adecvat diferitelor activități pe care le desfășurăm. Elevii au nevoie de un mediu care să le
dezvolte inteligența nativă, creativitatea, capacitatea de lucru în echipă, imaginația etc. şi în care să le fie mai
uşor să accepte noţiunile de „minune”, „taină”, „imposibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu cu ochii fizici”,
adică noțiuni ce țin de registrul elementelor spirituale.
În ciuda faptului că înşiruirea elevilor în sala de clasă unii în spatele celorlalţi pare atât de
inofensivă, acest aranjament e nociv, generază distrageri şi blochează inteligenţa.
Augusto Cury1
Este esențial ca profesorul de Religie să cunoască diferitele opțiuni de organizare a spațiului de predare, să știe ce fel de organizare se potrivește unui anumit tip de activitate și în ce măsură informațiile predate
în această formă de organizare a spațiului au șanse să fie recepționate și reținute mai ușor de elevi.

1. Criterii de organizare a spaţiului
didactic la ora de Religie
20’
Teorie

Modul de organizare a spaţiului influențează (pozitiv sau negativ) calitatea actului
didactic, putând limita sau facilita procesul de transmitere a informațiilor2. De asemenea,
s-a constatat, în timp, că unele conţinuturi de învățare pot fi mai uşor asimilate de elevi
dacă transmiterea lor se desfășoară într-un spaţiu de predare organizat adecvat.

Cele mai importante criterii de organizare a spaţiului de predare la disciplina Religie sunt:
• să asigure comunicarea și contactul vizual al profesorului cu toți elevii3;
• să nu obstrucționeze mobilitatea elevilor și a profesorului în spațiul clasei;
• să asigure spațiul de proximitate necesar fiecăruia dintre participanții la actul didactic;
• să orienteze atenția elevilor spre activitățile propuse;
• să nu sugereze niciun fel de ierarhizare a elevilor.
Contactul vizual al profesorului cu toţi elevii va face ca aceştia să se simtă implicaţi în toate activităţile
şi nicidecum excluşi. Mobilitatea elevilor şi a profesorului, precum şi asigurarea unui spaţiu de proximitate
necesar fiecăruia constituie, în primul rând, un minimum de confort necesar desfăşurării optime de activităţi
în cadrul orei de Religie. Elevii au nevoie să se simtă în largul lor pentru ca atenția să nu le fie distrasă de alte
elemente. Ierarhizarea elevilor la Religie, chiar şi în mod mai puţin conştient, prin atribuirea de funcţii în
cadrul grupelor, de exemplu, poate conduce la apariţia unor animozităţi şi chiar la refuzul unora dintre elevi
de a lucra sub conducerea unui anumit „şef de echipă”. Rămâne la latitudinea profesorului să discearnă în
fiecare situație modalitatea optimă de gestionare a activităților, din această perspectivă.
Augusto Cury, Părinţi străluciţi. Profesori fascinanţi, (f.l.: For You, 2005), 123.
Vezi T. V. Savage, Teaching self-control through management and discipline (Boston: Allyn and Bacon, 1999); S. C. Stewart and
W. H. Evans, Setting the stage for success: Assessing the instructional environment. Preventing School Failure 41(2) (1997): 53-56; C.
S. Weinstein, „Designing the instructional environment: Focus on seating,” in Proceedings of Selected Research and Development
Presentations at the Convention of the Association for Educational Communications and Technology (ERIC Document Reproduction
Service No. ED 348 039, 1992).
3
M. M. Quinn et al., Teaching and working with children who have emotional and behavioral challenges (Longmont: Sopris West.,
2000); C. H. Wolfgang, The three faces of discipline for the elementary school teacher: Empowering the teacher and students (Boston:
Allyn and Bacon, 1996).
1
2

2

2. Modele de organizare
care facilitează managementul orei
Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea mulțimilor,
în jurul Lui ascultătorii se așezau în așa fel încât să-I audă
15’
cât mai bine cuvintele. Fie că le vorbea de pe corabie iar ei
Îl ascultau de pe țărm, fie de pe un loc înalt, este cel mai
Teorie
probabil că oamenii se așezau în semicerc în jurul Său. „Şi
urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze
Forma de organizare în
puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile.” (Lc 5,3);
„Văzând mulţimile Iisus s-a suit în munte şi, aşezându-Se, ucenicii Lui au amfiteatru a fost utilizată
încă din Antichitate
venit la El. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa” (Mt 5,1-2); „Şi fiind seară, în ziua
aceea, întâia a săptămânii, şi uşile fiind încuiate unde erau adunaţi ucenicii de
frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc (s. n.) şi le-a zis: Pace vouă!” (In 20,19).
În Antichitate, modelul amfiteatru era utilizat pentru teatre şi arene de competiţii sportive, cum
sunt Teatrul lui Dionisos, Colosseum-ul, amfiteatrul din Delphi. În Grecia Antică, în special în Atena, este
posibil ca acest model să fi fost determinat de condiţiile geografice, dacă ne gândim la Acropole, care era
situat pe dealul din centrul Atenei. Acest model era utilizat datorită acusticii care favoriza desfăşurarea în
bune condiţii a spectacolelor de teatru fără a fi necesare echipamente de amplificare, inexistente, de altfel, în
acea perioadă! De asemenea, acest model de dispunere a publicului favoriza vizibilitatea maximă a scenei,
indiferent de punctul în care se aflau spectatorii.
Eficienţa acestui model de organizare a determinat transmiterea sa de la o epocă la alta până în zilele
noastre, fiind astăzi utilizat în sălile de teatru, pe stadioane şi chiar în practica pedagogică, în special în sălile
de curs ale universităţilor.
La ora de Religie putem adopta, la scară mică, acest model de organizare a spaţiului didactic deoarece
favorizează vizibilitatea maximă a profesorului de către elevi, dar şi invers, pentru că, sugerează ideea de
comuniune şi invită elevii la dezvoltarea dialogului cu profesorul şi cu ceilalţi colegi.
Temă de reflecție
Studiați imaginile de mai jos.
Ce fel de activități vă sugerează?
Cât de implicați vi se par elevii, în fiecare caz?

3

a. Modelul „semicerc”
Modelul de organizare în semicerc favorizează comunicarea
prin aşezarea băncilor aproape una de alta, asigurând o bună vizibilitate
a tablei/ecranului de proiecţie. Scaunul profesorului este mai mult
pro forma deoarece profesorul se poate plimba cu uşurinţă printre
bănci, integrându-se uşor în grupul de elevi.
De asemenea, în cazul în care elevii trebuie să urmărească
un material video pe care să-l dezbată ulterior, semicercul nu trebuie
să fie foarte strâns pentru a nu împiedica buna vizibilitate. Eficienţa
acestui model de organizare a spaţiului este dovedită şi de faptul că este preferat pentru terapiile de grup –
unde este esenţială comunicarea –, alături de modelul seminar (cerc).
În cazul predării Religiei, acest model este recomandat pentru ca profesorul să asigure o cât mai
bună comunicare, relaționare și împărtășire a învățăturilor/valorilor spirituale. De asemenea, acest model de
organizare a spațiului evită ierarhizările de orice fel.

b. Modelul „cerc”
Modelul „cerc” favorizează împărtăşirea de idei. Profesorul este
aşezat în rând cu elevii, nu există un conducător, ceea ce încurajează
elevii să se exprime. Este ideal pentru discuţii pe baza unor texte/idei.
Acest model de organizare încurajează învăţarea interactivă şi, totodată,
îmbunătăţeşte funcţionalitatea relaţiilor interumane. Organizaţi astfel,
elevii timizi nu vor mai avea tendinţa de a se autoizola, deoarece se află
faţă în faţă cu toţi participanţii la discuţie. Acest model de organizare
este potrivit pentru activităţile în care elevii vor şti că li se permit: chiar
cu riscul de a greşi exprimarea liberă, schimbul de idei.
Modelul de organizare în cerc poate fi folosit cu mult succes la ora de Religie. În mijlocul cercului/
seminarului se poate recrea o pildă/un moment biblic, se poate crea mai uşor sentimentul comuniunii,
datorită faptului că în cadrul modelului „seminar” nimeni nu deţine o poziţie privilegiată, ci toţi sunt egali
ca poziţie fizică, ceea ce induce ideea de egalitate la nivel de idei.

15’
Practică

1. Pentru cele trei modele de organizare din tabelul de mai jos, indicați:
• cât de implicați sunt elevii
• cât de ușor își exprimă ideile
• cât de mult asimilează din informația prezentată.
1– Foarte scăzut; 2 – scăzut; 3 – mediu; 4 – ridicat; 5 – foarte ridicat

Modelul de
organizare

4

Grad de implicare

Ușurință în exprimarea
propriilor idei

Nivel de asimilare a
cunoștințelor

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1. Bifați, în dreptul fiecărei activități, modelul de organizare a spațiului pe care îl considerați adecvat. Argumentați succint fiecare opțiune

30’

Dezbatere
Decupat
Rebus
Predare
Vizionare de film
Cântat
Colorat

tradițional

Audiție muzicală

semicerc

Povestire

cerc

Practică

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Argument
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3. Modele de organizare care
facilitează comunicarea și comuniunea
Temă de reflecție
Cum mă pot folosi de organizarea spaţiului didactic pentru a-i
ajuta pe elevi să dezvolte un spirit de comuniune?

a. Modelul „grupe”
Favorizează lucrul pe grupe restrânse. Profesorul poate sta alături de grupul care are
nevoie de mai multă atenţie sau se poate muta pe rând la fiecare grup. Această organizare
este optimă pentru colaborarea între elevi, care sunt aşezaţi astfel încât să se poată
Teorie
privi direct, să se poată corecta reciproc, să poată face schimb de idei, activităţi de tip
brainstorming etc. Profesorul trebuie să reorganizeze periodic grupele pentru ca elevii să aibă posibilitatea să
interacţioneze cu fiecare dintre colegi, fiind astfel nevoiţi să treacă peste animozităţile inerente. De asemenea,
poziţionarea grupelor trebuie să ofere spaţiu suficient de mişcare (spre tablă, dulap, coş etc), iar profesorul să
se asigure că materialele (tabla, flipchart-ul, prezentarea video etc.) sunt vizibile din toate punctele. Pentru a
responsabiliza toţi membrii echipei, elevilor le pot fi atribuite sarcini. De exemplu, echipa poate fi compusă
din: cronometror, secretar, purtător de cuvânt. Dacă echipele sunt mai mari de 3 elevi, unele funcţii pot fi
dublate. Dacă spațiul permite, este bine ca grupele să se situeze cât mai departe una de cealaltă, pentru a
nu se deranja reciproc. Ceea ce contează din perspectiva disciplinei Religie este ca toți membrii grupei să
primească atribuții, iar profesorul de Religie să le evidențieze responsabilitatea unică pentru bunul mers al
echipei. Contribuția fiecăruia la activitate funcționează după modelul responsabilităților asumate în Biserică,
în conformitate cu spusele Sfântului Apostol Pavel:

15’

„Căci şi trupul nu este un mădular, ci multe. Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână nu sunt
din trup, pentru aceasta nu este el din trup? Şi urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac
parte din trup, – pentru aceasta nu este ea din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi
dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele,
în trup, cum a voit. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum sunt multe
mădulare, însă un singur trup. Şi nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuinţă de tine; sau,
iarăşi capul să zică picioarelor: N-am trebuinţă de voi.” (1Cor 12,14-21)
Se împart elevilor fișe de flipchart și markere. Elevii au la dispoziție un anumit interval de timp
pentru rezolvarea sarcinii de lucru (de ex. 10’) și un altul pentru prezentarea rezultatelor (de ex.
2-3’ pentru fiecare echipă). Fiecare echipă are sarcina de a desena câte un element al creației (de
ex. un animal, o pasăre, o plantă) și de a decupa desenul de pe foaie. Profesorul supervizează
Model
activitatea elevilor, se asigură că rolurile în fiecare grupă sunt clar delimitate și că rezultatul
activității va fi un produs al întregii echipe, neexistând cazuri în care unul dintre membrii grupei încearcă să-și
impună ideile proprii, creând dezechilibre. La final, purtătorii de cuvânt ai fiecărei grupe vor lipi pe o planșă
rezultatul și vor argumenta alegerea: de ex. „am ales să desenăm o floare pentru că florile au parfum, sunt foarte
colorate, ne este dor de ele în timpul anotimpului rece” etc.

b. Modelul „perechi”
Este ideal pentru activităţile care presupun lucrul pe un text împreună
cu un alt coleg, sau realizarea unui proiect. O activitate desfășurată într-un
astfel de parteneriat are mari șanse de reușită datorită schimbului de idei,
susținerii reciproce, colegialității pe care o „alimentează”. Practica activității
în perechi este atestată și în textul Evangheliilor, în misiunea de propovăduire
a apostolilor.
6

Atu-ul acestui model de organizare este că se poate realiza în toate tipurile de spaţii de predare. Este
bine ca profesorul să aibă grijă să modifice permanent componenţa perechilor, pentru ca elevii să lucreze pe
rând cu toţi colegii lor. Verificaţi pe rând dacă unul dintre elevi nu preia responsabilitatea de leader faţă de
colegul său, impunându-şi ideile proprii. Scopul este ca toţi elevii să-şi poată comunica ideile, să înveţe să
ajungă la un consens şi, nu în ultimul rând, să înveţe să aleagă soluţia/ideea/argumentul cel mai bun.
„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: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt
puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.” (Lc 10,1-5)

c. Modelul „dezbatere”
Elevii trebuie să fie așezați față în față, pentru a-şi putea dezvolta
strategia diferită de cea a echipei opozante. Avem un model noutestamentar
în acest sens: controversa privitoare la obligativitatea tăierii împrejur a noilor
botezați (FAp 15), când Apostolul Petru, Apostolul Pavel, Barnaba, fariseii
au luat cuvântul pe rând, având opinii diferite asupra subiectului dezbătut.
Iacob, ruda Domnului, a fost cel care a „moderat” și a formulat „concluzia”
dezbaterii! Se confirmă și în cazul modelului de organizare de tip dezbatere,
cuvintele Eclesiastului: „nimic nou sub soare!” (Eccl 1,9). Dar modul în care
putem valorifica aceste modele confirmate din vechime poate fi mereu înnoit,
actualizat și adaptat la mentalitatea fiecărei generații. Aceasta revine măiestriei profesorului...
În cadrul activităților care utilizează acest model de organizare a spațiului, profesorul are rolul de
moderator. El are datoria de a da cuvântul alternativ celor două echipe, de a le atenționa cu privire la timpul
pe care îl au la dispoziție etc. Este necesar ca profesorul de Religie să se asigure că disputa de idei nu se
transformă într-o dispută personală între elevi, temperând manifestările de comportament necolegiale și
neadecvate. Tabla poate fi folosită pentru notarea argumentelor prezentate de fiecare echipă, a punctelor
cheie a discuției, pentru a nota limitele de timp etc.
Se recomandă folosirea acestui model de organizare a spațiului pentru clasele a III-a și a IV-a, când
copiii au o capacitate mai mare de a-şi sistematiza ideile.
Identificați câte 3 competențe pe care le dezvoltă fiecare din cele trei modele prezentate:
„pe grupe”, „în perechi” și „dezbatere”.

20’
Practică

Competență

Argument

„dezbatere” „în perechi” „pe grupe”

Model
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4. Modele care facilitează
activităţi preponderent vizuale
a) Modelul „teatru”
Este cel mai practic pentru vizionarea de materiale video. În cadrul activităților care
folosesc acest tip de organizare a spațiului didactic, profesorul este poziționat în spatele
clasei, astfel încât să poată observa cu ușurință dacă elevii sunt atenți sau dacă sunt
Teorie
preocupați de alte activități. Prezentarea de materiale video poate fi de două tipuri:
• activă (elevii sunt invitați să ia notițe, să completeze fișe
în timp ce urmăresc materialul video pus la dispoziție de
profesorul de Religie)
• pasivă (elevii vor desfășura o activitate ulterioară care va
avea ca punct de plecare subiectul general al materialului
vizionat, de ex. de redactat o compunere, de dezbătut
mesajul filmului etc).
În cazul în care vizionarea este una pasivă, băncile pot fi mutate la perete, pentru a crea un mediu
relaxant și pentru a facilita reținerea unui procent cât mai mare de informație de către elevi. Este recomandat
ca în timpul unor astfel de activități profesorul să nu intervină pentru a atrage atenția asupra anumitor
aspecte, deoarece se urmărește evaluarea capacității elevilor de concentrare, reținere, atenție, identificare a
mesajului principal.

5’

b) Modelul simulare
Este recomandat în special pentru jocurile de rol, dramatizare, pentru
simularea unor situații reale. Pentru utilizarea unei astfel de organizări a spațiului
didactic, mobilierul va fi mutat în conformitate cu necesitățile activității. Băncile
pentru simulare pot fi mutate la perete, lăsându-se loc în mijlocul clasei. Este
indicat ca profesorul să implice toți elevii, pentru a asigura un grad ridicat de
atenție. Tematica pentru simulare trebuie să fie variată și să solicite improvizație,
pentru a le dezvolta elevilor imaginația și creativitatea. Profesorul de Religie este necesar să se asigure că
în cadrul acestor activități nu apar situații conflictuale și că nu sunt promovate idei greșite în raport cu
învățătura de credință. Elevii trebuie să deprindă, prin simularea situațiilor reale, modul adecvat (din punct
de vedere moral-creștin) de a reacționa în situații concrete de viață.

20’
Practică

Pe o temă la alegere din programa cultului la care predați, indicați un material video pe
care să îl vizionați cu elevii și formulați 3 cerințe pe care le-ați adresa elevilor în cazul
prezentării active și 3 cerințe în cazul prezentării pasive.

Tema propusă:
Materialul video:
Prezentarea
activă

pasivă

8

Cerințe adresate elevilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punctul pe i
Organizarea spaţiului didactic are o influență majoră asupra elevilor şi chiar asupra profesorilor.
Chiar dacă condițiile materiale ale școlii în care predăm nu ne permit utilizarea tuturor modelelor
prezentate anterior, este de dorit să le valorificăm pe cele posibil de realizat în condițiile de care dispunem. De ce? Foarte simplu: predăm o disciplină care se adresează sufletului elevilor, iar dacă reușim
ca ei să se simtă confortabil în spaţiul didactic, mesajul nostru va ajunge la ei mult mai ușor, neconfirmând zicerea conform căreia „cea mai lungă cale este cea care duce de la urechi la inimă”.
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P4 T1
U3 S1

Dinamica spaţiului didactic
(intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre)
– studiu individual, teme de reﬂecţie
(90’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Conceptul de dinamică a spațiului didactic la ora de Religie
2. Intrarea din – îmbogățirea orei de Religie cu o experiență de viață unică
3. Statornicirea în – timpul învățării, al creșterii, al formării
4. Ieșirea spre – timpul împărtășirii roadelor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți putea valorifica dinamica spațiului didactic în predarea Religiei
• Veți facilita corelarea experienței elevilor de la ora de Religie cu
ansamblul experienței lor de viață

III. Cuvinte-cheie

a vedea, a auzi, a simți, spațiu, profil psihologic

Spațiul didactic este definit, în general, de o serie de aspecte formale, metodice, organizaționale. O clasă are catedră și bănci pentru elevi, planșe și tot felul de alte „accesorii”
didactice, menite să contribuie la facilitarea unei experiențe de învățare. Pe lângă aceste
5’
elemente, profesorul își concentrează permanent atenția asupra activităților care se desPrimii pași fășoară în acest tip de spațiu, activități în vederea cărora își pregătește materiale didactice, elaborează o strategie de învățare, concepe instrumente de evaluare etc. Nimic mai firesc! Dar clasa nu
trebuie percepută doar ca o sumă de atribute, de elemente fizic prezente sau ca un loc al desfășurării activităților
de învățare, ci, din perspectiva profesorului de Religie, clasa este un mediu de formare aflat în relație (permanentă și vie!) cu lumea.
Din această perspectivă, este esențial ca profesorul de Religie să conștientizeze această relație, să anticipeze impactul său potențial în viața elevilor și să aibă capacitatea de a o valorifica, astfel încât să sprijine
elevii în corelarea experienței din spațiul clasei cu ansamblul experienței lor de viață.

1. Conceptul de dinamică a spaţiului didactic
la ora de Religie
Definiție
15’
Teorie

Conceptul de dinamică a spațiului didactic exprimă relația existentă în dublu sens
între (1) mediul de învățare/formare al orei de Religie și (2) ansamblul experienței
de viață a elevului.

Fiecare elev vine la ora de Religie cu un bagaj cultural, social, religios și emoțional unic, bagaj care
îi va influența radical modul de receptare a informațiilor prezentate de profesor. Astfel, chiar dacă ora de
Religie, prin conținutul prevăzut de programa școlară, este aceeași pentru toți, ea trebuie adaptată, ajustată,
astfel încât să ofere elevilor o experiență pe cât posibil personalizată. În special la elevii din ciclul primar, cu
vârste cuprinse între 6 și 11 ani, atmosfera din familie influențează puternic personalitatea lor și modul de a
se raporta la școală, la profesori, la colegi. Profesorul de Religie are responsabilitatea enormă de a percepe și
de a înțelege „semnele” atmosferei de acasă în comportamentul elevilor și, apoi, de a găsi maniera de predare
și de abordare care să fie adecvată pentru fiecare dintre aceștia, astfel încât să le ofere o experiență pozitivă pe
care ei o vor asocia, în timp, în mod automat, orei de Religie și vieții spirituale în general. Reușita profesorului
în această privință va avea beneficii pe termen lung în dezvoltarea personală și spirituală a elevilor.
Dinamica spațiului didactic, așa cum este înțeleasă în prezentul program, include trei elemente
principale: 1) intrarea din, 2) statornicirea în, 3) ieșirea spre. Cele trei etape/momente se repetă săptămânal,
respectând ritmicitatea orei de Religie în orarul școlar.
INTRAREA
DIN
(etapa 1)

Exprimă venirea fiecărui elev din propriul mediu familial, social
etc. în spațiul clasei, la ora de Religie, în care aduce cu sine o
experiență de viață unică.

Exprimă experiența unui timp al învățării într-un spațiu special
STATORNICIREA
dedicat acestui proces, dar fără orientarea mentală permanentă
ÎN
spre „eliberarea” din acel spațiu. Este o fază de concentrare efectivă a elevului asupra provocărilor lansate lui în cadrul demersu(etapa 2)
lui didactic.
IEȘIREA
SPRE
(etapa 3)
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Exprimă faza în care elevul, îmbogățit din punct de vedere
intelectual, social și spiritual, părăsește spațiul de învățare pentru a reveni, mereu puțin schimbat, în propria sa lume, căreia îi
împărtășește din experiența sa de învățare și din roadele acesteia.

În reprezentarea de mai jos, etapele acestui parcurs sunt marcate cu 1 – intrarea din, 2 – statornicirea
în, 3 – ieșirea spre. Astfel, această reprezentare grafică esențializată, pe lângă marcarea celor trei etape ale
dinamicii spațiului didactic, sugerează și potențialele efecte pozitive asupra mediului familial pe care le poate
avea ora de Religie, dacă aceasta este gestionată având conștiința relației dintre timpul de formare și restul
vieții elevilor.

2. Intrarea din – îmbogăţirea orei de Religie
cu o experienţă de viaţă unică
Fiecare elev aduce cu sine, în colectivul clasei, o experiență de viață unică. Atunci când
intră în spațiul clasei la ora de Religie, el împărtășește profesorului și colegilor experiențe
din propria sa viață, propria sa trăire, felul său de a fi. La ciclul primar, atmosfera din
15’
familie se reflectă puternic în comportamentul copiilor în mediul școlar. Profesorului de
Teorie
Religie îi revine misiunea ca, în timpul orei, să surprindă elementele din viața familială
a copiilor care pot fi, pe de o parte, valorificate în predare, pe de altă parte, corectate, fără a „invada” în mod
insensibil ori chiar „agresiv” viața acestora.
Temă de reflecție
Ce pot valorifica eu la ora de Religie
din viața elevilor?
a) Valorificarea
Atunci când vorbim despre posibilitatea și responsabilitatea profesorului de Religie de a valorifica
anumite elemente din viața familială a copiilor, avem în vedere: relațiile copilului cu familia extinsă
(părinții, frații, bunicii, verișorii etc.), statutul social al părinților, ocupația acestora, iubirea și armonia care
caracterizează mediul în care crește copilul.
3

Calitatea experienței parentale este unul dintre cei mai importanți factori
în predictibilitatea bunăstării emoționale și sociale a copiilor1.
În cazul unei familii în care copilul beneficiază de dragostea tatălui pe care îl simte alături de el, dar îl
percepe și ferm în a-l conduce în viață pe un drum bun, este ușor să i se explice copilului rolul lui Dumnezeu,
al Tatălui Ceresc în viața oamenilor, prin analogie. Copilul va înțelege ușor acest tip de relaționare. Asemenea
teme care pot genera analogii cu relațiile intrafamiliale trebuie tratate de profesor cu cea mai mare atenție,
astfel încât, în cazul unor familii dezorganizate sau tulburate în vreun fel, copilul să nu respingă automat
ideea unui Dumnezeu bun și iubitor la care el trebuie să se raporteze filial. Experiența parentală negativă din
familie poate genera această respingere care cu greu ar putea fi vindecată. Desigur, există și situații în care
tocmai lipsa iubirii parentale poate genera o mai mare nevoie a copilului de a se raporta la Dumnezeu ca la
un părinte iubitor. Prin urmare, este important ca profesorul de Religie să încerce să cunoască sau cel puțin să
intuiască din ce fel de mediu familial provin elevii și să-și adapteze discursul la profilul acestora, valorificând
imagini familiale (și familiare!) în predare sau evitându-le, după caz.
Tema

Negativ

Pilda
Pentru un elev al cărui tată este preot, va fi
samarineanului greu de înțeles atitudinea preotului despre
milostiv
care se vorbește în Evanghelie
Pentru elevul care are o experiență parentală negativă, prezentarea lui Dumnezeu
Dumnezeu
Tatăl nostru
prin analogie cu tatăl ar putea provoca
respingerea Lui.
Pentru un elev crescut la oraș, s-ar putea
ca această imagine să nu fie foarte sugestivă,
Păstorul cel Bun pentru că el nu cunoaște responsabilitatea
pe care o are păstorul față de turma sa,
dificultățile acestei ocupații etc.

20’
Practică
Tema

1

Pozitiv
Pentru elevul care are un părinte medic,
relatarea modului de îngrijire va fi resimțită ca familiară și, ca urmare, episodul
va fi ușor reținut de către elev.
Pentru elevul cu experiență parentală
pozitivă, imaginea lui Dumnezeu
prezentat ca Tată va fi apropiată,
expresivă, dragă.
Pentru elevul provenit din mediul rural, a
cărui familie se ocupă cu păstoritul, imaginea lui Iisus Hristos ca Păstorul cel Bun
va avea un impact pozitiv deosebit și va fi
receptată foarte bine de elev.

Conform exemplului anterior, abordați pozitiv și negativ alte 3 teme din programa de
Religie a cultului la care predați.
Negativ

Pozitiv

Paul R. AMATO, „The Impact of Family Formation Change on the Cognitive, Social and Emotional Well-Being of the Next
Generation”, în Marriage and Child Well being, Vol. 15, No. 2, Fall 2005, p. 83.
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Temă de reflecție
Ce aș putea corecta eu în viața elevilor
în mod discret și indirect

15’
Teorie

b) Corectarea
Termenul de „corectare” nu este folosit aici cu sensul de intervenție abruptă, rigidă, cu pretenție
justițiară, în modul de desfășurare a vieții de familie. Există, din păcate, și astfel de cazuri în care profesorul
de Religie își depășește responsabilitatea, invadând efectiv viața familiilor prin modul forțat de a transmite
elevilor anumite învățături și sfaturi. Aceasta este o pretenție nejustificată de vocația sa. Când vorbim de
corectare, aici avem în vedere intervenția discretă și indirectă a profesorului de Religie care:
• transmite elevilor învățătura de credință într-un cadru distinct de cel cultic, ceea ce poate
contribui la consolidarea credinței elevilor și, prin aceasta, la întărirea credinței în familiile
dispuse să asculte cele învățate de copii;
• transmite elevior învățături biblice sau elemente din tradiția religioasă prin care să le asigure o
dezvoltare armonioasă, echilibrată;
• explică și argumentează importanța armoniei, a bunei înțelegeri, a iubirii care trebuie să
caracterizeze relațiile intrafamiliale și chiar cele extrafamiliale (cu membrii societății);
• oferă reperele necesare unei vieți morale și spirituale conforme cu învățătura de credință;
• propune un model comportamental care, odată asumat (prin imitare, în prima fază) de elevi,
poate genera o schimbare a atmosferei în familie și poate crea premisele unei dezvoltări
echilibrate.
Prin aceste două tipuri de intervenții: valorificarea experienței elevilor pentru a facilita transmiterea
conținuturilor de învățare și corectarea unor aspecte mai puțin pozitive din viața familiei prin formarea
copiilor, profesorul de Religie aduce o contribuție importantă la:
• creșterea calității procesului de predare a Religiei care poate fi susținut de invocarea în predare a
unor elemente familiare elevilor;
• creșterea calității vieții de familie prin transmiterea indirectă a informațiilor și prin modelarea
comportamentală a elevilor;
• definirea unui profil moral-social sănătos al elevilor, viitori cetățeni ai societății și membri ai
comunității eclesiale.

15’
Practică
Coloana A

a) Din experiența de viață cu care vine elevul la ora de Religie, așezați în coloana A
aspectele care pot fi valorificate de profesor în predarea Religiei și, în coloana B, aspectele care pot fi corectate de profesor. Este posibil ca unele aspecte să aparțină ambelor categorii.
relația cu
părinții

filmele

comportamentul

lecturile

relația
cu bunicii

prieteniile

desenele
animate

hobby-urile

atenția

cunoștințe de la
alte discipline

relația cu
învățătorii

limbajul

animalele de
companie

jocurile
cunoscute

talentul

experiența
spirituală

relația cu frații

starea de spirit

temperamentul

stilul de învățare

educația

Coloana B

5

b) Argumentați alegerea unui element corijabil și a unui element valorificabil, explicând modul de
acționare în fiecare caz.
Argumentul
(maxim 50 cuvinte)

Elementul

Pozitiv
(maxim 50 cuvinte)

Corijabil:

Valorificabil:

Identificarea aspectelor valorificabile și corijabile vă va ajuta să conștientizați importanța orei de
Religie, să conștientizați impactul potențial al acesteia asupra vieții elevilor dumneavoastră și să acționați în
consecință.

3. Statornicirea în –
timpul învăţării, al creșterii, al formării
Odată întâmpinat de profesorul de Religie și introdus în atmosfera proprie orei, atunci
când se trece efectiv la prezentarea conținuturilor de învățare, elevul trece în etapa a doua
a dinamicii spațiului didactic: statornicirea în spațiul și în activitățile care vor însemna,
15’
pentru el, o perioadă a învățării, a creșterii, a formării. Aceasta este faza în care elevului
Teorie
primește conținuturi informaționale noi, poate experimenta o schimbare a stării de spirit
– dacă profesorul de Religie are o abordare pozitivă – și asimilează diferite elemente care vor contribui la
dezvoltarea sa personală pe toate planurile.

A învăța - a dobândi cunoștințe prin studiu

A crește - a se dezvolta, a evolua

A se
forma
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A se forma - a se dezvolta prin acțiuni conștiente și
sistematice de instruire și educare

Acest aspect se datorează caracterului formativ al orei de Religie: indiferent de natura informației
prezentate (învățătură de credință, viață cultică, episoade biblice etc.), toate elementele abordate la Religie
contribuie la formarea caracterului și a comportamentului, fie prin îndemnuri explicite, fie prin puterea
exemplelor.
Pentru a putea înțelege această etapă, sunt indispensabile două aspecte:
1. Modul în care elevii dumneavoastră se raportează la ora de Religie.
2. Influența pe care o are experiența lor de viață asupra activității școlare, la ora dumneavoastră.
Temă de reflecție
Oare cum se raportează elevii mei
la ora de Religie?
Pentru a înțelege modul în care elevii se raportează la ora de Religie, se poate aplica un simplu
exercițiu în genul celui următor, la care elevii din ciclul primar vor fi bucuroși să răspundă:

Model

Elevii vor primi fișa de lucru individual. Intenția este de a vedea cu ce asociază ei ora
dumneavoastră. Este recomandat să aplicați acest exercițiu anonim, astfel încât elevii nu vor
avea nicio reținere în a se exprima sincer cu privire la ora de Religie.
Colorați cuvintele din tabelul de mai jos pe care le asociați cu ora de Religie:
�������
imagine

desen
iubire

rugăciune
test

Biserică

întuneric

discuție

Foarte bine

cald

fotograﬁe

ceartă

joc

frică

suficient

lumină

recompensă

nervos

învățător

prieten

Biblie

�ilm

mulțumire

joc

profesor

icoană

înger

agitație

păcat

curaj

stres

Dumnezeu

calm

pedeapsă

minciună

neîncredere

������

relaxare

����������

insu�icient

carte

Răspunsurile elevilor vor fi edificatoare pentru percepția lor asupra orei dumneavoastră, astfel încât
veți putea identifica punctul de plecare în valorificarea dinamicii spațiului. Există câteva elemente care
necesită o atenție deosebită:
→ toate răspunsurile pozitive pot fi semnul unui răspuns… „diplomatic”, situație în care
este recomandat ca, prin întrebări suplimentare, să vă lămuriți dacă într-adevăr ele reflectă
raportarea 100% pozitivă a elevului la ora dumneavoastră sau dacă preferă un răspuns care să
nu lezeze.
→ răspunsurile inconsistente pot fi semnul unei lipse de consecvență în atitudinea elevului la
oră, ceea ce a generat poate, din partea dumneavoastră, atitudini percepute alternativ ca pozitive și negative. Și în această situație, este recomandat ca, prin discuții, să identificați înspre ce
înclină „balanța” raportării la ora de Religie.
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Felul în care elevii percep ora de Religie
va influența considerabil viața lor spirituală!
Desigur, există multe posibilități de a răspunde la acest exercițiu! Vă revine dumneavoastră
responsabilitatea de a decanta concluziile în urma aplicării lui la clasă, concluzii care să vă servească la
ajustarea acelor elemente din ora de Religie care pot periclita, chiar și într-o măsură foarte mică, percepția
pozitivă a elevilor asupra orei dumneavoastră. Trebuie să fiți conștienți că felul în care elevii percep ora de
Religie va influența considerabil viața lor spirituală!

15’
Practică

Creați un alt exercițiu care să vă fie util în a înțelege mai bine raportarea elevilor la ora
de Religie. Aceste informații vă vor ajuta să identificați maniera optimă de abordare/
predare pentru fiecare dintre ei.
Temă de reflecție

15’
Teorie

Ansamblul experienței de viață influențează
efectiv activitatea școlară a elevilor mei?

În ceea ce privește efectele experienței de viață a elevilor asupra implicării lor în ora de Religie, este
important să avem în vedere două aspecte principale:
a) Elevii conștientizează diferența dintre activitățile, temele, atitudinile specifice unui
anumit loc? Dacă da, vă va fi ușor să faceți referire la anumite experiențe ale lor din afara orei
de Religie pentru a vă susține sau argumenta afirmațiile.
b) Elevii vin la oră cu o stare de spirit pozitivă sau negativă, în funcție de situația și atmosfera
din familie? Este important ca profesorul să încerce să se adapteze, cel puțin parțial, la nevoile
fiecărui elev generate de situația familială.
a) Iată un exemplu de exercițiu prin care puteți afla dacă elevii fac diferența între activitățile, temele,
relațiile specifice unui anumit loc/moment:

Model

Elevii vor primi fișa de lucru individual. Scopul exercițiului este de a observa dacă elevii stabilesc corelațiile corecte între activități și locuri sau timpuri. Interveniți cu clarificări, acolo
unde este cazul.

Indicați prin săgeți, pentru fiecare cuvânt de mai jos, locul căruia îi aparține. Este posibil ca un
cuvânt să aparțină mai multor locuri/timpuri.
jocuri
exersare
antrenament
lecții
dialog
comunicare
muzică
relaxare
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rugăciune
cărți
prieteni
sfinți
respect
atenție
informație
familie

În urma acestui tip de exercițiu, veți putea vedea în ce măsură elevii reușesc să facă diferența între
activitățile, temele, atitudinile specifice unui anumit loc. Pornind de la aceste informații, veți putea gestiona
mai bine timpul orei de Religie, făcând permanent referire la experiența elevilor din afara clasei. Această
practică îi va ajuta pe elevi să coreleze orele de Religie cu restul vieții lor, integrând treptat, în aceasta,
elementele învățate și trăindu-le.

15’
Practică

a) Creați un exercițiu prin care să identificați care sunt, în viziunea elevilor dumneavoastră, efectele orei de Religie în viața lor.
b) Pentru a vă da seama care este starea de spirit a elevilor dumneavoastră atunci când vin
la ora de Religie – astfel încât să vă puteți calibra modul de abordare, limbajul, atitudinea
în raport cu aceștia – puteți utiliza jocuri și exerciții ușoare și plăcute pentru copii.

Distribuiți elevilor câte un bilețel pe care vor completa un cuvânt, conform cerinței.
Model
Scrieți pe un post-it (bilețel) un cuvânt prin care să Îi spuneți lui Dumnezeu cum vă
simțiți acum. Apoi lipiți-l pe tablă.
Citind conținutul bilețelelor, vă veți putea forma o impresie despre starea generală a clasei, având deja
la îndemână primul instrument pe baza căruia să îi aduceți pe elevi într-o stare optimă pentru procesul de
învățare. Apoi, după ce majoritatea clasei va fi mobilizată și adusă într-o stare pozitivă, veți putea acorda o
atenție specială celor care, în mod evident, vor avea nevoie de ea.
După citirea bilețelelor, veți putea împărtăși elevilor unul sau mai multe momente din viața
dumneavoastră, similare cu cele reflectate în bilețele, oferind sugestii, posibile soluții, moduri de a apela la
Dumnezeu în momente dificile.

Model

Pregătiți cartonașe colorate pentru elevii și invitați-i să își aleagă culoarea care îi atrage în acel
moment. Este important să nu se gândească foarte mult înainte de a alege, acționând în virtutea primului impuls. În funcție de culoarea aleasă de fiecare elev, profesorul își poate face o
idee despre starea de spirit a elevilor, sau cel puțin să-și completeze/confirme impresia formată
din alte semne. Ceea ce primează este starea cu care fiecare elev va investi o anumită culoare.

Alege din cutie un cartonaș de culoarea cea mai apropiată de felul în care te simți
acum și explică de ce l-ai ales.
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Audio

Ascultați (Fragment 1) înregistrarea audio și sesizați care sunt efectele situației familiale a protagonistului asupra capacității sale de concentrare la ora de Religie. Urmăriți măsura în care,
în funcție de abordarea profesorului, elevul în cauză poate suferi sau beneficia de pe urma dinamicii spațiului didactic la ora de Religie, întorcându-se acasă îmbogățit din punct de vedere
intelectual, social și spiritual. Acest lucru îi va permite să privească altfel situația sa familială.
Varianta A

Varianta B

Abordarea profesorului

Abordarea profesorului

AUDIO (Fragment 2): Profesorul: Matei, ce-i cu tine? AUDIO (Fragment 3): Profesorul: Matei, care este
Fii și tu o dată atent la oră cum trebuie! Dacă nu te po- părerea ta despre această problemă? Să știți că păretolești, o să scrii 100 de versete până săptămâna viitoare! rea fiecăruia dintre voi contează!
Poate vrei să „simplifici decorul” și să te și dau afară…
Efectul anticipat

Efectul anticipat

Matei se simte criticat și la ora de Religie, la fel ca și
acasă, ceea ce îi crează o stare de disconfort psihic.
În viitor, el va asocia această stare de disconfort cu
ora de Religie și cu conținuturile asociate acesteia
– inclusiv cu experiența religioasă. În perspectivă,
acest lucru înseamnă că Matei nu va avea parte de
o experiență religioasă autentică și pozitivă, respingând-o în mod automat. Profesorul de Religie este
cel care poate influența foarte mult acest lucru, chiar
și numai prin atitudinea sa față de elevi.

Matei nu se simte criticat ca acasă, ci respectat și
tratat cu multă atenție și considerație. Faptul că nu
este certat pentru neatenția lui, ci că profesorul găsește un mod simplu de a-i capta atenția, îi aduce lui
Matei o stare de confort și de aflare a unui refugiu
pe care o va asocia permanent orei de Religie. O
manieră pozitivă de abordare din partea profesorului, utilizată constant, va determina în mod firesc o
schimbare de atitudine din partea elevului, cu efect
pe termen lung asupra raportării sale la experiența
religioasă. În viitor, el își va găsi în mod firesc „refugiul” din tumultul acestei lumi în viața religioasă.

În acest episod se observă cât de mult contează lucrurile simple! Este important să înțelegem că, doar cu
puțină atenție, experiența religioasă a unui elev poate fi influențată foarte mult de către profesorul de Religie.

25’
Practică

Relatați sau imaginați o altă situație în care un elev vine cu o stare negativă la ora
dumneavoastră, indicând o abordare pozitivă și una negativă, precum și efectele anticipate ale acestora.
Varianta A

Varianta B

Abordarea profesorului

Abordarea profesorului

Profesorul:

Profesorul:

Efectul anticipat
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Efectul anticipat

4. Ieșirea spre –
timpul împărtășirii roadelor
15’
Teorie

Elevul care vine la ora de Religie dintr-un mediu familial și social nu întotdeauna ideal,
dacă beneficiază de o experiență pozitivă de învățare și creștere spirituală la ora de Religie,
va putea, odată întors în mediul său familial și social, să împărtășească experiența trăită
într-un mod firesc, înmulțind roadele acesteia în micro-comunitatea familiei și, prin
intermediul ei, în societate.

Cu ce pleacă îmbogățiți elevii dumneavoastră de la ora de Religie? Identificarea elementelor pe care
le puteți transmite lor în fiecare oră vă va ajuta să conștientizați, în fiecare zi, cât de important este rolul
dumneavoastră.
În tabelul de mai jos, gândiți-vă cu ce ați completa ultimele două rânduri.
Informație
•
•
•
•
•
•
•

Experiență

învățătură de credință
texte biblice
aspecte cultice
repere morale
modele comportamentale

•
•
•
•
•
•
•

apartenență la comunitatea clasei
comuniune prin rugăciune
trăire spirituală
comunicare deschisă
interrelaționare cu profesorul și colegii

Temă de reflecție
Cu ce pleacă îmbogățiți elevii
de la ora mea de Religie?
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15’
Practică

Completați tabelul de mai jos după modelul prezentat, urmărind să detaliați conținutul
fiecăruia din elementele informaționale de care beneficiază elevul la ora de Religie și,
apoi, văzând ce poate împărtăși elevul din acestea, odată reîntors în mediul său familial/
social.
Conținut

Învățătura de credință

Ce împărtășește elevul
familiei/prietenilor

Învățătura despre iubirea lui Elevul va împărtăși o iubire mai
Dumnezeu pentru lume poate servi profundă, ancorată în iubirea lui
ca model de iubire…
Dumnezeu pentru lume.

Cunoștințe biblice
Aspecte cultice
Repere morale
Modele comportamentale

Exemple de persoane din Sfânta Informație despre aceste persoane.
Scriptură sau din tradiția și istoria Efectele asumării unui astfel de moBisericii care, prin viața lor, pot oferi del în viața sa.
un model comportamental.

?
?

În a treia și ultima etapă a dinamicii spațiului didactic, ieșirea spre, se văd roadele eforturilor
profesorului de Religie de a sădi, în sufletul elevilor săi, acele cunoștințe și atitudini pozitive, morale și
spirituale care pot servi întregii comunități, începând cu micro-comunitatea familiei sau „ecclesia mică”
(Sfântul Ioan Gură de Aur). Pentru a da forță acestei reveniri a copilului în cadrul familiei, profesorul de
Religie trebuie să aibă permanent în atenție două aspecte puternic relaționate:
1. Ce poate oferi/transmite elevilor din punct de vedere informațional și experiențial?
2. Care sunt elementele pe care elevii, la rândul lor, le pot împărtăși familiei din care fac parte,
prietenilor, tuturor celor cu care intră în contact?
Păstrarea în atenție a acestor două aspecte vă va ajuta să conștientizați mai ușor rolul/responsabilitatea
nu doar în planul activității didactice, ci și în viața elevilor pe care o puteți influența într-o măsură foarte mare.
„Căci sufletul copiilor este ca pânza albă care în orice fel se va vopsi întâi, aşa va fi până la sfârşit.
Chiar de ar vrea cineva să o vopsească cu altă culoare, pururea se arată vopseala cea dintâi.
Aşa şi copiii cei mici, când se obişnuiesc la bine, cu anevoie se întorc la rău.”
(Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, p. 5)
„Şi doar nu este o artă mai mare ca aceasta. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul
copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai
priceput şi mai talentat decât un pictor şi decât un sculptor”.
(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, p. 695)
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Creați un exercițiu prin care să aflați care sunt aspectele experiențiale pe care elevii le
asociază orei dumneavoastră.

15’
Practică

Punctul pe i
Spațiul clasei, privit ca mediu de formare aflat în relație (permanentă și vie!) cu lumea, poate constitui
un instrument important în „arsenalul” didactic al profesorului de Religie, cu condiția ca relația dintre
clasă și ansamblul experienței de viață a elevilor să fie conștientizată și să fie pusă în valoare constant
în cadrul activității de predare.
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P4 T1
U4 S1

Dinamica spaţiului eclesial
(intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre)
– studiu individual, teme de reﬂecţie
(90’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Conceptul de dinamică a spațiului eclesial
2. Intrarea din – experiența de viață prin filtrul căreia se percepe spațiul
și experiența religioasă
3. Modalități de conexare a experienței de viață a copiilor cu spațiul de cult
4. Statornicirea în – timpul experierii și al creșterii spirituale
5. Ieșirea spre – timpul ieșirii în lume și al împărtășirii roadelor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți valorifica dinamica spațiului eclesial în predarea Religiei, în
vederea sprijinirii creșterii spirituale a elevilor
• Veți putea sprijini elevii în corelarea experienței din spațiul cultic cu
ansamblul experienței lor de viață

III. Cuvinte-cheie

spațiu eclesial, dinamică, experiență de viață, analogie

Adeseori, copiii percep spațiul eclesial (cultic) ca fiind un spațiu caracterizat de reguli
și constrângeri, de limite impuse în ce privește dialogul, jocul, mișcarea, lucruri atât de
importante la vârste mai mici. Acest lucru se datorează faptului că spațiul eclesial presu5’
pune o experiență religioasă comunitară, în care manifestarea firească a copiilor poate
Primii pași distrage atenția sau poate „tulbura” timpul cultic al comunității și, prin urmare, părinții
sau bunicii le impun acestora să fie mult mai reținuți decât ar vrea. Însă copiii sunt și foarte deschiși înspre
a asculta și a-și asuma explicațiile celor mai în vârstă (părinți, bunici, profesori etc.), iar dacă aceștia reușesc
să-i conștientizeze de importanța spațiului eclesial pentru viața lor și dacă reușesc să-i sprijine în raportarea
corectă la acesta, într-o manieră adecvată vârstei lor, atunci efectele pozitive vor fi de lungă durată asupra
perceperii coerenței dintre spațiul eclesial și ansamblul vieții lor.
Scopul acestei secvențe de învățare este acela de a oferi reperele necesare valorificării de către profesorii de Religie a relației dintre spațiul eclesial și ansamblul experienței de viață a elevilor, în vederea dezvoltării
lor umane și spirituale, fără ca acest lucru să implice în mod necesar deplasarea în spațiul de cult.

1. Conceptul de dinamică a spaţiului eclesial
Definiție
Conceptul de dinamică a spațiului eclesial exprimă relația existentă între mediul
eclesial, ora de Religie și ansamblul experienței de viață a elevului.

20’
Teorie

Atunci când trece pragul bisericii sau al spațiului de cult, fiecare persoană pășește în acel spațiu
ducând cu sine „bagajul” experiențial al propriei vieți, prin filtrul căruia va percepe toate cele trăite în spațiul
respectiv. Fiecare aduce cu sine, în spațiul eclesial, propria sa lume. Am putea spune, din acest punct de
vedere, că spațiul cultic este un spațiu al întâlnirii „lumilor”: pe de o parte, a lumilor celor prezenți în el,
pe de altă parte, a timpului cu veșnicia, a omului cu Dumnezeu… Copiii vor fi sensibili într-o măsură mult
mai mare decât adulții la „lumea” din spațiul de cult. O relatare a unei maici dintr-o mănăstire din sudul
Franței despre vizita unui grup de copii în biserica așezământului respectiv este relevantă, în acest context:
unul dintre copii, care suferea de agorafobie, s-a arătat extrem de tensionat imediat ce a intrat în biserica
împodobită integral cu fresce în stil bizantin. După puțin timp, nemairezistând prezenței de acolo, i-a adresat
maicii următoarea întrebare: „Cum rezistați cu atâta lume aici?!?”. El se referea la sfinții pictați pe pereții
bisericii, la a căror prezență reală era mult mai sensibil decât un adult. Profesorul de Religie este cel mai
în măsură să cultive și să valorifice în folosul elevilor această sensibilitate, dacă reușește să explice în mod
accesibil și credibil logica dintre spațiul de cult și ansamblul experienței lor de viață.
Dinamica spațiului eclesial, așa cum este înțeleasă în prezentul program, include trei elemente
principale: 1) intrarea din, 2) statornicirea în, 3) ieșirea spre. Deși ele sunt similare celor din spațiul didactic,
aici au un cu totul alt conținut. Cele trei etape/momente se repetă cu fiecare nouă intrare a elevului/copilului
în spațiul eclesial.
INTRAREA
DIN
(etapa 1)

Exprimă venirea fiecărui elev/persoană umană din propriul
mediu familial, social, profesional etc. în spațiul eclesial, în care
aduce cu sine o experiență de viață unică prin prisma căreia percepe tot ce se va întâmpla în acest spațiu.

Exprimă experiența unui timp al sălășluirii omului într-un spațiu
STATORNICIREA
special dedicat vieții spirituale. Aici, omul se preocupă exclusiv
ÎN
de întâlnirea și comunicarea sa cu Dumnezeu, bucurându-se de
„prezentul prezenței” sale acolo; este o fază în care omul se dedică
(etapa 2)
exclusiv căutării lui Dumnezeu și creșterii sale spirituale.
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IEȘIREA
SPRE
(etapa 3)

Exprimă faza în care elevul/persoana, îmbogățit/îmbogățită
din punct de vedere spiritual, atât la nivel individual cât și în
relaționarea sa cu comunitatea eclesială, părăsește spațiul de
cult pentru a reveni, puțin altul, în lumea căreia este chemat să îi
împărtășească din cele trăite și auzite în biserică. Spre deosebire
de spațiul didactic, aici această fază a ieșirii spre are o dimensiune misionară evidentă, fiind începutul etapei de manifestare
a responsabilității față de comunitate și față de întreaga creație,
menită să devină biserică.

Elevul care vine la biserică dintr-un mediu familial nu întotdeauna ideal,
dacă este sprijinit să aibă parte de o experiență pozitivă în spațiul eclesial, va putea,
odată întors în mediul său familial, să împărtășească într-un mod firesc experiența
trăită, înmulțind roadele acesteia în micro-comunitatea familiei și, prin intermediul
ei, în societate. În reprezentarea alăturată, etapele acestui parcurs sunt marcate cu
1 – intrarea din, 2 – statornicirea în, 3 – ieșirea spre. Astfel, ca și în cazul dinamicii
spațiului didactic, această reprezentare grafică esențializată, pe lângă marcarea celor trei etape ale dinamicii spațiului eclesial, sugerează potențialele efecte pozitive
asupra mediului comunitar și familial pe care le poate avea experiența cultică,
dacă aceasta este dirijată având conștiința relației dintre timpul vieții spirituale și
ansamblul vieții elevilor.
Pentru a înțelege modul în care elevii se raportează la spațiul eclesial, puteți
aplica un exercițiu simplu, în genul celui următor:

Model

Elevii vor primi fișa de lucru individual. Intenția este de a vedea cu ce asociază ei timpul petrecut în locașul de cult. Este recomandat să aplicați acest exercițiu anonim, astfel încât elevii nu
vor avea nicio reținere în a se exprima sincer cu privire la experiența lor în biserică.

Colorați cuvintele din tabelul de mai jos pe care le asociați cu biserica/locașul de cult:
BUCURIE

sﬁnți

rugăciune

imagine

iubire

tămâie

Biserică

întuneric

predică

Foarte bine

cald

pedeapsă

plictisitor

ceartă

joc

frică

CÂNTEC

insu�icient

suficient

lumină

învățător

prieten

recompensă

nervos

Biblie

ÎNVECHIT

minciună

mulțumire

joc

preot

icoană

relaxare

înger

agitație

carte

păcat

curaj

stres

Dumnezeu

calm

neîncredere AMENINȚARE

Răspunsurile elevilor vor fi edificatoare pentru percepția lor asupra timpului petrecut în spațiul de
cult, astfel încât veți putea identifica clar punctul de plecare în valorificarea dinamicii spațiului eclesial.
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Model

Elevii vor primi chestionarul individual. Intenția este de a vedea în ce măsură există o practică
religioasă în viața elevilor, pentru a ști care este punctul de plecare în predare și la ce anume
putem face referire.

Răspundeți la următoarele întrebări:
Întrebare
1. Participi la slujbele Bisericii?
2. Cât de des mergi la biserică?
3. Cu cine mergi la biserică?
4. De ce mergi/ nu mergi la biserică?
5. Ce îți place cel mai mult la biserică?
6. Ce nu îți place la biserică?
7. Ce ai vrea să schimbi la biserică?

Răspuns

Sunt întrebări simple, dar ele ne oferă reperele clare ale experienței religioase ale elevilor. De aceea,
este recomandat ca aceste chestionare să nu fie anonime. În această situație, este esențial ca atitudinea
dumneavoastră să nu fie influențată negativ de răspunsurile lor – din perspectiva dumneavoastră de profesor
de Religie, fiecare elev este „un proiect în sine”, indiferent de punctul din care plecați. Chestionarul
anterior este doar instrument, nu modalitate de „condamnare” la indiferență a unora dintre elevi din partea
dumneavoastră sau, și mai rău, la critică. Din perspectiva elevilor, fiecare dintre ei are nevoie de aceeași
afecțiune și atenție din partea dumneavoastră. Dăruiți-o cu toată inima și veți avea rezultate frumoase.
Fiecare elev este „un proiect în sine”.
Creați un alt model de exercițiu prin intermediul căruia să aflați care este modul de raportare al elevilor dumneavoastră la spațiul cultic.

15’
Practică
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2. Intrarea din – experienţa de viaţă
prin ﬁltrul căreia se percepe spaţiul și experienţa religioasă
Definiție
PERCEPȚIA (din latinescul perceptio, percipio) este organizarea, identificarea și interpretarea informației senzoriale în vederea reprezentării și înțelegerii mediului1.

15’
Teorie

Primul contact al unui copil cu spațiul de cult va fi întotdeauna apreciat, evaluat, perceput în lumina
experiențelor sale anterioare. Acesta va organiza, identifica și interpreta informația senzorială în vederea
reprezentării și înțelegerii mediului eclesial, dar va face acest lucru pe baza bagajului său informațional,
construit în timp, printr-o sumă de activități, relații, experiențe. Este important să conștientizăm existența
acestui bagaj informațional unic al fiecărui elev, încercând să sprijinim, într-o manieră personalizată,
devenirea fiecăruia în propriul său ritm de creștere spirituală.
Elementele principale ale experienței de viață care pot influența modul de percepere al spațiului de
cult și al experienței religioase în general sunt:
1. Dimensiunile și modul de împărțire a casei;
2. Modul de aranjare/decorare a casei – importanța imaginilor;
3. Structura familiei;
4. Modul de relaționare cu membrii familiei, prietenii, vecinii, colegii de școală;
5. Existența sau inexistența unei practici religioase în familie.
Puteți valorifica într-o mare măsură aceste elemente în explicarea rolului și funcționalităților locașului
de cult, chiar dacă țineți ora de Religie numai în clasă. Nu este necesar să fiți în spațiul de cult pentru a vorbi
despre acesta, mai ales având în vedere că, uneori, clasele sunt mixte din punct de vedere confesional și ar fi
imposibil să ajungeți în timpul unei ore în mai multe spații de cult.
Probabilitatea este mare ca această misiune să fie mai ușoară în cazul elevilor care sunt familiarizați
cu practica religioasă din familie. Însă puteți întâlni și cazuri în care practica religioasă a familiei, din varii
motive, să fie percepută negativ de către elevi. Deoarece acesta nu constituie subiectul secvenței de față, vom
afirma, aici, doar atât: fiecare elev este o misiune în sine, și fiecare elev ajutat să crească spiritual cu bucurie
în suflet este un mare succes care merită tot efortul.
Fiecare elev ajutat să crească spiritual cu bucurie în suflet este un mare succes.
Pentru a valorifica, în toate cazurile, elementele indicate anterior, va fi cu siguranță nevoie de
disponibilitate, comunicare, flexibilitate și bunădispoziție. Abordarea pozitivă pe care o aveți va influența
cel mai mult modul de a reacționa al elevilor.
Temă de reflecție
Ce alte elemente din viața copiilor
influențează percepția lor asupra spațiului de cult?

1

Daniel Schacter et al., Psychology (New York: Worth Publishers, 22010).
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Indicați alte 3 elemente din experiența de viață a elevilor de ciclu primar care credeți că
pot influența modul de percepere a spațiului de cult și a experienței religioase în general.
Argumentați, în 2-3 rânduri, influența acestora.

15’
Practică

Argumentul

Elementul

3. Modalităţi de conexare a experienţei de
viaţă a copiilor cu spaţiul de cult

Biserica este, și ea, o casă.

Atunci când le vorbiți elevilor din ciclul primar despre biserică/locaș de cult, este
esențial să porniți de la elemente care le sunt familiare. La această vârstă, este mai dificilă
acumularea de informații noi fără raportarea lor la alte informații deținute deja. O
20’
perspectivă ușor de abordat în prezentarea bisericii este analogia cu casa, poate cea mai
Teorie
familiară realitate, la această vârstă. Deși, cu siguranță, această idee nu este în sine nouă,
probabil există unele perspective pe care nu le-ați utilizat încă în orele dumneavoastră. Iată câteva sugestii:

Dimensiunile

Atributele mic/mare sunt interpretabile

• dimensiunile casei sunt determinate, în general, de numărul membrilor familiei;
• în cazul locașului de cult, un alt criteriu al dimensiunii este dorința de a exprima într-o formă văzută, materială, măreția lui Dumnezeu – a se vedea exemplul Templului lui Solomon, Sfânta Sofia din
Constantinopol, Notre Dame din Paris ș.a.;
• o biserică mică nu este mai prejos decât marile catedrale, pentru că biserica este cu prioritate adunarea celor credincioși („Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul
lor” - Mt. 18, 20);
• în același fel, o casă mică nu este mai prejos decât una mare, prioritară fiind armonia familiei ce
locuiește în ea;
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Activități/acte cultice specifice

Funcționalitățile

• într-o casă, fiecare spațiu are o destinație precisă și activități specifice, acestea nefiind interschimbabile; de asemenea, fiecare membru al familiei are spațiul său, dar există și un spațiu comun;
• locașul de cult are spații cu activități/acte cultice specifice (spațiul primului contact, al întâmpinării,
al adaptării, al integrării în comunitate, al maximei sfințenii etc.);
• fiecare membru al comunității, în funcție de slujirea sa, va fi prezent preponderent într-un anumit
spațiu al bisericii;
Familia din
casă...

Familie/comunitate eclesială

• familia care se reunește acasă este numită de Sfântul Ioan Gură de Aur ekklesia minor – biserica
mică;
• familia (comunitatea eclesială este, și ea, o familie) care se reunește în spațiul de cult, este adunarea
celor care împărtășesc și mărturisesc aceeași credință;
• structura familiei poate fi comparată cu relația filială pe care toți oamenii o au față de Dumnezeu.
Temă de reflecție
Unde este „acasă”?
Unde ne simțim „acasă”?
De ce?
Prezentarea convingătoare a analogiei dintre casă și biserică va avea ca efect esențial asigurarea unui
grad de familiaritate ridicat al copiilor cu spațiul de cult. Copiii vor merge la biserică având convingerea
că acest spațiu funcționează într-o manieră similară cu propria lor casă și că, în acest spațiu, se întâlnesc
cu membrii familiei-comunitate. Dacă vom reuși să generăm o astfel de raportare la spațiul de cult încă de
la vârste fragede, vom contribui esențial la integrarea elevilor în comunitatea eclesială și la dezvoltarea lor
spirituală în așa măsură încât vor ajunge să realizeze în propria lor viață reversul:

Casa mea este, și ea, o biserică.

Pe de altă parte, este foarte posibil ca unii dintre elevii noștri să provină din familii în care situațiile nu
sunt ideale: certuri, agresivități verbale, violențe etc. În aceste cazuri – sperăm cât mai rare – perspectiva de
prezentare a relației dintre familie și biserică va fi, în mod necesar, inversă: elevul va simți nu doar identitatea
(în anumite aspecte), ci și diferența dintre casa lui și biserică, în sens pozitiv! Discernământul, în fiecare
situație, intră în responsabilitatea profesorului și în grija sa iubitoare.
Indicați alte 5 modalități de explicare a analogiei casă – biserică pe care le-ați recomanda
colegilor dumneavoastră pentru a fi valorificate în predarea Religiei.

15’
Practică

Modalitatea

Argument/argumente
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Importanţa imaginilor și a „supereroilor”
Imaginile au un impact puternic asupra copiilor. Încă de foarte mici, ei sunt învățați de
părinți să recunoască diferite persoane în fotografii, să le știe numele, fie că este vorba de
membri ai familiei sau de alte cunoștințe apropiate. Mare parte din informația copiilor
15’
despre familia mare din care fac parte provine, inițial, din acest tip de resurse însoțite
Teorie
de explicațiile părinților. La ora de Religie, se poate valorifica foarte ușor acest aspect,
pentru a explica elevilor logica prezenței unor imagini în cadrul spațiului de cult și justificarea acestora.
Alegeți, în acest scop, o combinație de imagini în care să fie incluse:
• Imagini ale unor eroi ai elevilor;
• Reprezentări religioase ale unor sfinți sau evenimente importante din istoria și viața Bisericii;
• Imagini ale unor actori/cântăreți preferați de elevi;
• Alte imagini care considerați că sunt potrivite sau știți că elevii le au și le prețuiesc.
Pe baza acestor imagini, discutați cu elevii despre:
• importanța acelor persoane în viața lor;
• sentimentele pe care le au față de acele persoane;
• modul în care comunică cu ele etc.
Intenția este aceea de a compara imagini familiare elevilor cu imaginile pe care ei le pot găsi în
biserică și de a stabili analogii între acestea.

8

Model

Elevii vor primi fișa de lucru individual și explicațiile necesare pentru a analiza și interpreta
corect imaginile prezentate. Asigurați-vă că elevii înțeleg, în final, care elemente sunt specifice
vieții de zi cu zi și care elemente sunt specifice vieții cu Dumnezeu și cu prietenii Lui, sfinții.

Dacă priviți imaginile de mai jos, care sunt asemănările? Dar deosebirile? Să răspundem
prin completarea următorului tabel:

Persoana
reprezentată

O echipă
câștigătoare

Locul în care a fost
făcută fotografia/
imaginea

Un stadion
Importanța
armoniei în
familie

Valoarea pe care o
exprimă/transmite

Locul în care putem
găsi o astfel de
imagine

În casă,
în biserică

Ce sentimente am
față de persoana
reprezentată?
Cum comunic cu
persoana din imagine?
La ce ne folosește
să vedem o astfel de
imagine?
Apoi ajutați elevii să
concluzioneze:
Planul de existență
pe care îl vizează

Viața de zi cu zi

Viața de zi cu zi

Viața de zi cu zi

Viața cu Dumnezeu
și cu prietenii Lui,
sfinții

Există mari șanse ca, printr-o astfel de abordare, elevii să se raporteze la sfinți ca la membri ai
familiei, ca la prieteni sau chiar la eroi, ceea ce poate avea o influență benefică asupra vieții lor. A-ți dori să
fii asemenea unui sfânt poate să-ți determine întregul parcurs al vieții. Dacă explicați această analogie într-o
manieră credibilă, la următoarea intrare în spațiul de cult, cu certitudine elevii vor privi „cu alți ochi” sfinții
reprezentanți acolo și, credem, le vor urma modelul.

9

Dacă vă decideți să vă asumați acest demers, adăugați discuțiilor pe imagini și descrierea faptelor
impresionante ale sfinților, alegându-le pe cele mai adecvate și atractive pentru această vârstă. Iată câteva
exemple:
• Sfântul Gherasim era slujit de un leu în deșert;
• Sfântul Francisc de Assisi spunea soarelui și lunii „frate” și „soră”;
• Sfântul proroc Ilie, prin rugăciunea sa, a adus ploaie în Israel după trei ani și jumătate de secetă;
• Sfântul Nicolae era prezent în mai multe locuri simultan;
• Sfântul Serafim de Sarov hrănea un urs din mâna sa;
Cunoscând viețile sfinților din această perspectivă, elevii vor merge la biserică așteptând cu bucurie
să-și regăsească eroii reprezentați acolo.
Creați două exerciții diferite în cadrul cărora să valorificați analogia imaginilor din casele
elevilor cu cele prezente în locașul de cult, în scopul familiarizării elevilor cu acesta.

30’
Practică

4. Statornicirea în – timpul experierii
și al creșterii spirituale
10’
Teorie

În cadrul spațiului eclesial, elevul este integrat unui proces informativ și formativ
similar, în multe privințe, celui din spațiul didactic. El are parte de următoarele categorii
principale de informații și experiențe (comparați-le cu cele din spațiul didactic, secvența
Dinamica spaţiului didactic (intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre) P4_T1_U3_S1):
Informație

•
•
•
•
•
•
•

învățătura de credință
textul biblic
aspecte cultice
repere morale
modele comportamentale

Experiență
•
•
•
•

comunitatea eclesială
comuniunea cu familia prin rugăciune
momente de trăire spirituală
receptarea unui mesaj prin textul slujbei,
prin predică etc.
• meditație personală
•
•

Temă de reflecție
Dar, dincolo de aceste elemente comune, există
ceva specific a spațiului eclesial: dinamica spațiului eclesial
Cu ce pleacă îmbogățiți elevii
trebuie să se finalizeze cu înnoirea persoanei, în sensul
de la ora mea de Religie?
creșterii, formării, dezvoltării persoanei din punct de
vedere spiritual. Vorbim, în acest sens, de schimbarea
continuă a omului care este mereu altul; care, în urma unei experiențe spirituale, este un „om nou”. Iar,
pentru aceasta, este esențială cultivarea sentimentului comuniunii conferit de:
o Înțelegerea învățăturii de credință
o Rugăciunea împreună
o Mărturisirea de credință comună
o Împărtășirea unor valori morale comune
o Asumarea unor modele comportamentale comune
10

Premisele „înnoirii” persoanei în spaţiul cultic
Mărturisirea
de credință
comună

Înțelegerea
învățăturii de
credință

Rugăciunea
în comun
Sentimentul
comuniunii

Valori morale
comune

Modele comportamentale
comune

Dacă aceste elemente sunt asigurate, atunci se poate vorbi despre momentul „ieșirii spre” ca despre
un început misionar în care elevul, conform capacităților sale cognitive și spirituale, va transmite/împărtăși
din cele primite în spațiul eclesial.

25’
Practică

Completați tabelul de mai jos, urmărind să detaliați conținutul fiecăreia din premisele
înnoirii persoanei în mediul eclesial, văzând ce poate împărtăși elevul din acestea, odată
reîntors în mediul său familial/social.
Care este sensul fiecărui
conținut?
Cum îl explicăm elevilor?

Care este beneficiul
elevilor?

Ce pot împărtăși elevii
celorlalți?

Rugăciune
împreună
Mărturisire de
credință comună
Valori morale
comune
Modele comportamentale comune
Învățătură
de credință
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5. Ieșirea spre – timpul ieșirii în lume și al
împărtășirii roadelor
Spre deosebire de spațiul didactic, când vorbim despre dinamica spațiului eclesial, etapa
ieșirii spre are o dimensiune misionară evidentă. Cu ea debutează etapa de manifestare a
responsabilității față de comunitate și față de întreaga creație menită să devină Biserică.
5’
Este important să facilităm o experiență pozitivă a elevilor în spațiul eclesial, pentru ca
aceștia să fie capabili să împărtășească tuturor celor apropiați lor din cele dobândite în
Teorie
spațiul respectiv.
La finalul unei ore în care am discutat cu elevii despre spațiul de cult și despre experiența religioasă pe
care acesta o face posibilă, putem aplica un chestionar în genul celui următor pentru a-i conștientiza că, odată
încheiată ora, ei dispun de anumite cunoștințe pe care le pot împărtăși familiei. În calitate de „mici creștini”,
le revine și lor misiunea de a transmite credința, în felul lor propriu, spre cei din familie care – adeseori – au
nevoie, ei înșiși, de o re-încreștinare.
Elevii vor primi chestionarul individual. Intenția este de a vedea în ce măsură au reținut
conținuturile informative referitoare la locașul de cult și la experiența eclesială.
Model
Răspundeți la următoarele întrebări:
Întrebare

Chestionar
Răspuns

1. Care este cel mai important lucru pe care l-ai
învățat azi despre biserică?
2. Ce ți-a plăcut din lecția de azi?
3. Dacă părinții te vor întreba cum a fost la ora de
Religie, ce și cum le vei povesti?

Punctul pe i
Raportarea pozitivă și echilibrată a copiilor la spațiul eclesial (cultic), generată de conștientizarea
importanței acestuia în viața lor și de coerența sa cu ansamblul vieții, va avea un impact pozitiv de
lungă durată asupra caracterului lor. Iată de ce este important să adaptăm modalitățile de explicare
și de exprimare la capacitatea de înțelegere a elevilor, fără să ne ferim de abordarea unor subiecte de
maximă importanță în viața spirituală, cum este și problematica spațiului de cult – rolul, funcțiile,
experiențele specifice. S-ar putea ca elevii noștri să ne surprindă cu capacitatea lor de înțelegere!

12

P4 T2
U1 S1

Managementul informaţiei și al învăţării.
Strategii de învăţare
(60’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Managementul informației în contextul orei de Religie
a. Managementul informației – definire, necesitate, etape
b. Valorificarea „Tehnicii celor 6 pași” în pregătirea orei de Religie
c. Crearea competențelor elevilor de management al informației
2. Managementul învățării din perspectiva orei de Religie
3. Strategii de învăţare valorificabile la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:

• Veți cunoaște diferite strategii de management al informației și al învățării necesare în pregătirea orelor de Religie
• Veţi inventaria principiile unei bune organizări a informaţiei destinate
susţinerii procesului formării religioase
• Veţi putea argumenta rolul strategiilor didactice interactive în eficientizarea procesului de predare pozitiv- creativ

III. Cuvinte-cheie

învățarea eficientă, mijloace de informare, managementul învățării,
strategii motivaționale, mediu motivant, stil de învățare

Disciplinele studiate în şcoală au adesea puncte de convergenţă, iar unul dintre ele este
„a învăţa să înveţi”. Elevul, indiferent de clasă, şi deopotrivă profesorul, indiferent de
vârstă, se află într-un permanent proces educativ. Grija educatorilor este mereu aceea de
5’
a găsi cele mai bune metode de predare şi de perfecţionare pentru a face actul didactic
Primii pași mai interesant şi mai complex. Elevul primeşte astfel un pachet de informaţii cu care
trebuie să opereze, motiv pentru care el trebuie să înveţe cum să folosească informaţia, cum să o selecteze,
la ce să o folosească. Acest lucru, de cele mai multe ori, nu îl poate face singur, argument suficient pentru a
apărea necesitatea unei intervenţii din partea profesorului. Pentru o intervenţie eficientă, profesorul va avea
în vedere (1) teoriile cu privire la învăţare, (2) stilurile de învăţare ale elevilor şi (3) strategiile de învăţare cele
mai eficiente. Elevul va învăţa să înveţe şi profesorul va învăţa la rândul lui să se adapteze, să se „reinventeze”,
să înveţe/să reînveţe. La ora de Religie acest „exerciţiu”: „a învăţa să înveţi” este foarte important deoarece va
da elevilor un model şi, de ce nu, un impuls pentru „a învăţa să fii”.
În acest context, secvența de față propune reactualizarea aspectelor esențiale privind managementul
informației și al învățării și strategiile de învățare adecvate disciplinei Religie.

1. Managementul informaţiei
în contextul orei de Religie
a) Managementul informației – definire, necesitate, etape

Definiție
Managementul informației se referă la capacitatea de selectare, evaluare și prelucrare a informațiilor necesare rezolvării de probleme și dezvoltării gândirii critice.

10’
Teorie

Temă de reflecție
Acumularea de cunoştinţe este întotdeauna de folos pentru intelect, pentru
că în acest mod se pot elimina lucrurile inutile şi se pot reţine cele bune.
Pentru că nimic nu poate fi iubit sau urât dacă nu este mai întâi înţeles.
Leonardo da Vinci
Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a contura strategii pedagogice menite să uşureze asimilarea
informaţiilor de către elevi este un proces început în timpul anilor de studiu, însă prea puţin susţinut de practica pedagogică. Anii de predare efectivă vor fi cei care fructifică acele cunoştinţe menite să uşureze stabilirea
unui echilibru între volumul de informaţii prevăzut de programa analitică a disciplinei Religie şi mijloacele
pedagogice folosite.
În selectarea materialelor didactice care vor susţine actul de predare este important să se ţină seama
de câţiva factori ce vor putea influenţa atractivitatea materialului didactic şi asimilarea acestuia:
Factori ce vor putea influenţa atractivitatea materialului didactic și asimilarea acestuia

Compatibilitatea conţinutului acestuia
cu grupa de
vârstă vizată

2

Caracterul
pozitiv-creativ al materialului selectat

Relevanţa în
ceea ce privește tema
prevăzută de
programa
analitică
a cultului

Gradul de
accesibilitate
a limbajului,
adaptarea și
explicarea
termenilor
specifici disciplinei Religie

Elementele
tehnologice
necesare
transmiterii
acestor
cunoștinţe

Elementele
teleologice
necesare
transmiterii
acestor
cunoștinţe

Indiferent de tipul de informație pe care îl oferă, școala vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare
a elevilor, învățându-i să dobândească competențe necesare exploatării eficiente a informațiilor și gestionării
corecte a acestora. Acest demers presupune următoarele etape/tipuri de activități principale:
Căutarea și identificarea surselor
utile de informație

oferă elevilor criteriile pe baza
cărora pot repera sursele de
informare corecte

Selectarea și analizarea
informațiilor găsite

dezvoltă gândirea
critică și analitică

Evaluarea și prelucrare
informațiilor

dezvoltă gândirea
sistematică

Utilizarea și valorificarea
informațiilor

informațiile
devin competențe

Stabilirea unui echilibru între nevoia de informare şi acea informaţie care să aibă un rol semnificativ
în formarea elevilor constituie o prioritate în zilele noastre, când accesul la informaţie este practic nelimitat.
Profesorului îi revine responsabilitatea de a dirija elevii spre accesarea acelor informații care pot servi actului
educativ.
Este recomandat, apoi, ca predarea să se facă prin valorificarea cunoştinţelor religioase anterioare. Astfel, putem vorbi despre o gestionare a informaţiei din interiorul unităţii în curs de predare. Spre deosebire de
alte discipline, disciplina Religie poate apela la nenumărate surse de informare, fapt ce într-un fel compensează
lipsa materialelor didactice, a bibliografiei destinate vârstei claselor primare. Profesorul de religie poate folosi cu
succes fragmente din literatura patristică, patericală sau chiar şi din literatura română sau universală. Caracterul
educativ şi pozitiv-formativ al acestora le califică drept suport didactic.
Un mare avantaj îl reprezintă posibilitatea folosirii experienţei, fie personale, fie trăită de altcineva, ca
bază în dezbaterile procesului didactic. Acestea dovedesc faptul că educaţia religioasă nu se rezumă la o oră pe
săptămână în interiorul sălii de clasă, ci se desfăşoară, se prelungeşte dincolo de cadrul şcolar, în familie şi societate,
justificând astfel importanţa acesteia. Răspunsurile pe care elevii le pot oferi unor întrebări nu vor reprezenta,
astfel, doar un calificativ ci vor genera comportamente, vor dezvolta capacitatea de a scana orice împrejurare a
vieţii ca fiind o ocazie de modelare personală, observând atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative.
Unde căutăm
informaţia?
Cum facem
diferenţa între
semnificativ şi nesemnificativ?

Ce se dovedeşte
a fi relevant
pentru tema în
discuţie?

Cum transpunem informaţia
într-un limbaj
personalizat?

INFORMAŢIA

Care este
impactul
asupra
elevilor?

3

40’
Practică

Completați tabelul de mai jos, conform exemplului, cu informațiile corespunzătoare
privind căutarea și utilizarea informației, pentru două teme la alegere din programa
școlară a cultului la care predați, pentru ciclul primar.

Căutarea și utilizarea informației
Tema
Scop
Localizare
Utilizare
(De ce?)
(Unde?)
(Cum?)
1. Profetul Ilie • Prezentarea contextului • Sfânta Scriptură
• Relatarea evenimentelor
(Clasa a IV-a,
prezentate în Sfânta Scriptură
istoric în care a activat pro- • Dicționare biblice
Cultul ortodox) fetul Ilie
• Lucrări de istorie biblică și • Prezentarea cadrului istoarheologie
ric – închinarea la idoli
• Relatarea evenimentelor
• Lucrări de morală creștină • Noțiuni de morală: res• Învățăturile desprinse
pectarea poruncilor divine
2.
3.

b) Valorificarea „Tehnicii celor 6 pași” în pregătirea orei de Religie

Definiție
10’
Teorie

Strategia de căutare a informațiilor este un demers prin care se caută, se analizează,
se cercetează și se organizează materialul ce se dorește a fi transmis elevilor în cadrul
procesului de predare-învățare.

Rolul tehnicilor folosite în căutarea și în prelucrarea informațiilor este de a oferi un demers logic, coerent,
care să ajute la îmbogățirea continuă a resurselor informaționale. Cea mai cunoscută astfel de strategie este „Tehnica celor 6 pași” (a lui Eisenberg și Berkowitz)1, pe care o exemplificăm în contextul tematic al orei de Religie.
Pasul

Ce presupune…

Definirea
sarcinii

Identificarea tipului de informație căutat:
• „Care este sarcina mea propriu-zisă?”2
• „Ce tip de informație îmi este utilă pentru
această sarcină?”

Identificarea
surselor

1
2

4

Activitate practică

Pregătirea predării temei:
Patimile Domnului. Cina cea de Taină
• relatarea evenimentelor
• semnificația evenimentului
• actualizarea evenimentului în viața
creștinului
Selectarea surselor adecvate și ușor de • Sfânta Scriptură/Biblia pentru copii
accesat:
• Comentarii la Sfânta Scriptură
• „Ce surse posibile mi-ar fi de ajutor în • Materiale didactice
rezolvarea acestei sarcini?”
• Materiale audio-video
• „Ce surse sunt disponibile și care ar fi mai • Webografie
potrivite pentru a le folosi?”
• „Care dintre acestea îmi este, oare, cea mai
utilă?”

Ibidem, p. 109-110.
Întrebări preluate din Gabriela Lemeni, Consiliere și orientare, p. 99-101.

Localizarea
surselor și
accesarea lor

Utilizarea
informației

Sinteza

Evaluarea

• Sfânta Scriptură: Matei 26, 18-75
• Comentarii la Sfânta Scriptură:
Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, col.
PSB, vol. 23, Ed. IBMBOR, București, 1994;
• Materiale didactice: planșe tematice,
auxiliare, fișe de lucru, fișe de colorat
• Materiale audio-video: „Iisus din Nazaret”
de Franco Zeffirelli, cântări religioase: „Cămara
Ta Mântuitorule”, „La umbra crucii Tale”…
• Webografie actualizată la momentul
pregătirii lecției
Selectarea informației relevante pentru • Sfânta Scriptură: extragerea firului narativ
activitate:
al pericopei Matei 26,18-75
• Bibliografie și webografie: semnificația
• „Ce pot folosi din aceste surse?”
evenimentelor (să urmăm exemplul de iubire
al Mântuitorului) și modalități de actualizare
a acestora (participare la serviciile liturgice
asociate evenimentului)
• Materiale audio-video: Prezentarea
secvențelor relevante pentru tema dată,
pentru o mai bună înțelegere
• „Cum să mă asigur că valorific din plin • Preluarea de notițe, schematizarea inforceea ce utilizez (iau notițe, înregistrez, sche- mațiilor (oglinda tablei), reținerea unor cimatizez, citez sau reformulez)?”
tate scripturistice
Organizarea materialului:
• „Sub ce formă voi prezenta informația?” • Lecturare, povestire, vizionare, problema• „Care sunt etapele pe care trebuie să le par- tizare, sistematizare
curg ca să realizez ceea ce mi-am propus?”
Evaluarea modului de rezolvare a sarcinii: • Materialele găsite pot fi valorificate în
• „Am îndeplinit toate problemele sarcinii?” întregime?
• „Am făcut o planificare bună în vederea • Dispun de dotarea tehnică necesară pentru
prezentării finale?”
valorificarea lor la clasă?
• „Cum aș putea îmbunătăți procesul de • În plus față de materialele pregătite pentru
căutare, pe viitor?”
a fi valorificate în timpul orei, pot fi pregătite și unele resurse ce vor fi oferite elevilor
ca lectură suplimentară, pentru a îmbogăți
conținutul activității didactice
• „Cum găsesc sursele și cum le folosesc?”
• „Am prea multe/prea puține surse?”
• „Știu exact unde să găsesc informația care
mă interesează în cadrul fiecărei surse identificate?”

c) Crearea competențelor de management al informației la elevi
Temă de reflecție
De unde învăț eu
și de unde învață elevii mei?

10’
Teorie

Dacă profesorul de Religie manageriază eficient informația și aplică o strategie adecvată de căutare a informațiilor, atunci va putea crea ușor aceeași competență și la elevii săi. Desigur, fiind vorba de ciclul primar, este
important ca profesorul să găsească modalitatea de adaptare a tehnicii celor 6 pași la capacitatea cognitivă și la
posibilitățile de accesare a resurselor specifice vârstei. Importanța creării competențelor de management al informației este justificată de faptul că, pentru o învățare eficientă, elevul are nevoie să cunoască sursele de informare și
modalitățile de accesare a acestora, modul de selectare și organizare a informației găsite. O atenție sporită trebuie
5

acordată surselor de informare on-line, întrucât informația este foarte vastă și nu există un foarte bun control
asupra ei. Este important ca profesorul să sugereze elevilor anumite pagini web specializate, de unde aceștia să
selecteze informațiile care le sunt necesare în realizarea temelor date.
Vom exemplifica, în continuare, o posibilă fișă de lucru concepută pe baza tehnicii celor 6 pași, pentru
elevii din ciclul primar.

Model

Pe urmele informațiilor…
Propuneți elevilor o temă care să le permită găsirea cu ușurință a informațiilor căutate. Specificați această temă elevilor. Fișa poate fi utilizată atât ca exercițiu în cazul unei ore, cât și în cazul
elaborării unei teme de portofoliu. În cazul din urmă, le va fi mai ușor să acceseze resursele
necesare.
Informațiile de care ai nevoie pentru rezolvarea exercițiului au hotărât să se ascundă.
Începe urmărirea lor respectând indiciile date!
Despre ce învăț?
Titlul temei: _____________________________________
Unde caut?

Ce am aflat?

Ce vreau
să țin minte?
Cum prezint ce am aflat?
Prin:
• compunere
• poezie
• desen
Am dat
de urma
informațiilor?
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Mica Biblie
Patericul pentru copii
Viețile sfinților pentru copii
Coranul
Povestioare morale pentru copii
Alte surse: ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Temă de reflecție
Unde pot găsi elevii mei surse de informare adecvate
pentru fiecare temă din cele de mai jos?
Locuri de informare
Familie

Școală

Bibliotecă

Internet

Persoane cunoscute

Profesorul de Religie/
Preot/pastor/imam

50’
Practică

Teme
Cum mă comport ca un creştin
(Clasa pregătitoare, Cultul ortodox)
Omul vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune
(Clasa I, Cultul ortodox)
Sărbătorile religioase –
momente de bucurie sfântă
(clasa a III-a, Cultul ortodox)
Isus şi copilaşii
(Clasa a III-a, cultul Alianța - evanghelică)
Aparţin unui popor:
avem limba maternă, tradiţii şi obiceiuri,
strămoşi cu care ne mândrim
(Clasa I, Cultul Reformat)
Creaţiunea familiei - un act al iubirii
(clasa a III-a, Cultul Adventist de Ziua a Șaptea)
Călătoria prin pustiu şi Alianţa
(clasa a IV-a, Cultul greco-catolic)
Spovada – „Tata m-a iertat”
(Clasa a III-a, Cultul romano-catolic)
Sărbătoarea Kurban-ului (a Jertfei)
(Clasa a II-a, Cultul musulman)

Surse de informare
Ziare
Reviste
Manuale
Diverse cărți de specialitate
Emisiuni TV
Hărți
Calculatorul
Radio
Diverse imagini

Elaborați o fișă de căutare a informațiilor adaptată la ciclul primar, diferită de cea din
modelul anterior. Indicați, în fișa creată, cultul, clasa și tema pe care le aveți în vedere.
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2. Managementul învăţării
din perspectiva orei de Religie
Strategiile pedagogice folosite în cadrul orelor de Religie pentru a asigura un management
eficient al învățării nu se vor limita la selectarea şi transmiterea cât mai atractivă a
15’
noţiunilor prevăzute de programa analitică, ci, pentru o modelare armonioasă a viitoarei
personalităţi, se vor sublinia acele informaţii cu aplicabilitate imediată în comportamentul
Teorie de zi cu zi.
Elevilor li se va dezvolta capacitatea de a vedea legătura între materiile umaniste aflate în trunchiul
comun, folosindu-se de competenţele dezvoltate în cadrul acestor ore datorită conţinuturilor cu o mare
asemănare şi aplicabilitate în comportamentul imediat. Acest demers poate constitui o bună modalitate de
a dezvolta managementul învăţării folosind o abordare transdisciplinară ce corelează nu numai informaţii
diferite, dar sugerează folosirea unor metode diferite în tratarea materialelor.

Educaţie
civică

Religie

vreau să ştiu
Limba
română

prelucrez
informaţia

mă informez

absorb ceea
ce îmi este util

sunt informat

ştiu mai mult

pun în
legătură ceea ce ştiu
cu ceea ce fac

vreau
să aflu şi
mai mult

creez o cale
bună de urmat

aplic
ceea ce ştiu

Managementul învățării presupune aplicarea unor strategii de învățare eficiente, adaptate la specificul
disciplinei Religie. Prin aplicarea unui management eficient al învățării, elevii își dezvoltă competențele de
identificare, organizare și sistematizare a informațiilor. Atunci când ne raportăm la disciplina Religie, aceste
aspecte primesc o conotație diferită, deoarece informațiile acumulate au ca scop și creșterea spirituală a
elevului, prin înțelegerea, trăirea și asumarea principiilor religioase propriii credinței sale.
8

3. Strategii de învăţare
valoriﬁcabile în ora de Religie
Definiție
20’
Teorie

Strategia de învățare este „un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în
mod deliberat structurate sau pragmatice, orientate în direcţia atingerii, în condiţii
de maximă eficacitate, a obiectivelor prestabilite.” – Ioan Cerghit, 2002, p.276

Strategiile de învățare sunt diverse și nu se potrivesc în orice context însă de buna lor înţelegere și
aplicare depinde performanţa demersului didactic. În cele ce urmează prezentăm o posibilă structurare a
strategiilor de învăţare în vederea identificării celor mai adecvate în predarea cunoştinţelor religioase.

strategii
cognitive

+
strategii
metacognitive

+

Strategii de învățare
valorificabile în ora de
Religie

strategi
indirecte

Strategii cognitive:
Strategiile cognitive sunt procese mentale ce facilitează înțelegerea unei teme specifice. Strategiile
cognitive pot fi generale sau specifice, cele din urmă având un grad de aplicabilitate numai în anumite
domenii. Scopul identificării și aplicării strategiilor care stau la baza unei bune asimilări depășește programul
școlar. Din perspectiva predării noțiunilor religioase, acest lucru este cu atât mai mult de dorit, cu cât numai
extinzând în plan familial și social ceea ce elevii învață, se poate vorbi de atingerea obiectivelor generale
și specifice ale disciplinei Religie. Strategiile cognitive, odată însușite, vor declanșa procesul de învățare
continuă, necesar pe tot parcursul vieții.
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Ce face
profesorul?

Strategii
cognitive

Strategii
metacognitive

Strategii
indirecte

intervine adeseori
nu oferă soluţia
oferă informaţia
organizată ierarhic
captează procesele
mentale ale elevilor
ghidează predarea

planifică/
monitorizează/
urmăreşte realizarea
progresului
corectează erorile
inventariază punctele
tari şi punctele slabe
clarifică
cerinţele sarcinilor

cunoaşte noi caracteristici
ale personalităţii elevului
construieşte posibile
modele explicative
prezintă experiențele de
viață ca un proces de
evenimente interconectate
aduce în discuție aspecte
esențiale, ușor de înțeles
de către elevi
stabilește analogii între
modelele construite
și cele reale
se intensifică relaţiile de
încredere şi sprijin reciproc între profesor şi elevi
îşi îmbogăţeşte propriile
procedee şi strategii
didactice

Ce face elevul?
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Strategii
cognitive

Strategii
metacognitive

Strategii
indirecte

analizează strategiile alternative
utilizează cunoştinţele
dobândite şi la alte
discipline
procesează informaţia cu
mai mare uşurinţă datorită
organizării acesteia
este captat în experiment
se amuză în timp ce îi
descoperă utilitatea
descoperă modalitatea de
a gândia celorlalți

meditează asupra propriei
performanţe
control mai bun asupra
scopurilor, dispoziției și
atenției
analizează pașii pe care
urmează să-i parcurgă
devine conștient de transformările la care îl invită
conținuturile

își dezvoltă spiritul
competitiv
își dezvoltă gândirirea
creatoare şi inovatoare
întărirea cunoștințelor şi
competențelor propri
își cresc gradul de
încredere în forțele proprii
își dezvoltă abilitățile de
comunicare
cunoaşte noi puncte de
vedere

Strategii metacognitive
Încercarea de a defini termenul de metacogniție constituie încă o sursă de aprinse dezbateri pentru
specialiști. În termeni didactici, aceasta ar putea fi definită ca procesul de conștientizare a propriului proces
educativ. În alte cuvinte, semnalele pe care știu să le observ din interiorul procesului propriei educații,
propriei instruiri. Profesorii sunt cei care pot oferi elevilor acele tipuri de activități care provoacă la reflecție, la
analizarea pașilor pe care urmează să-i parcurgă pentru a atinge un anumit prag al cunoașterii. De asemenea,
profesorul este cel care poate face ca limbajul necesar unei bune asimilări să devină nu doar familiar în faza
de prim contact cu noțiunile ci specific în pe tot parcursul demersului de învățare.
Importanța acestor tipuri de strategii în ceea ce privește predarea noțiunilor religioase reiese din
faptul că întreg procesul de formare a omului, de devenire a lui ca persoană, presupune un întreg proces de
autoreflecție, de căutare în sine, de acceptare a unor termeni aparte meniți să ajute la obținerea unor rezultate
aparte. Dorința de a progresa spiritual poate fi încadrată în firescul devenirii umane. A atinge un anumit
nivel de înțelegere a sensului propriei existențe presupune un drum de o viață. Acest drum începe de la prima
vârstă, odată cu cele mai simple dar justificate întrebări. Apelând la strategii motivaționale, acest demers de
autoconstruire nu rămâne doar o mare aventură, ci are o țintă.

Avertizarea
timpurie
Crearea de
analogii

Gândirea cu
voce tare

Folosirea
cunoștințelor
și a experienței
ca punct
de plecare

Strategii
metacognitive

Folosirea
cunoștințelor și
a experienței ca
punct
de plecare

Sublinierea
obiectivelor
generale și
specifice

Prezentarea
cunoștințelor folosind ambalaje
metacognitive

Dezvoltarea
de semnificații
pornind de
la scrierea
meditativă

Temă de reflecție
Metacogniţia este o apreciere a ceea ce o persoană știe deja, precum și înțelegerea corectă a
sarcinilor de învățare și a tipurilor de abilități și cunoștințe necesare, combinată cu abilitatea
de a face inferențe corecte despre aplicarea eficientă a cunoștințelor strategice ale unei persoane,
într-o situație particulară. – Papaleontiu-Louca
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Cum să
realizezi ceva/
paşii unui
proces?
Care este momentul
în care este oportun
să folosești anumite
proceduri,
strategii sau
abilități

Care sunt
strategiile
potrivite
orei de Religie?
De ce o
procedură
este mai
bună decât
alta?

În cazul predării noţiunilor religioase, roadele strategiilor de învăţare vor fi observabile la nivel şcolar
(îmbunătățirea performanțelor de învățare care vor asigura creşterea stimei de sine), la nivel familial (aceşti
elevi vor manifesta respect şi interes pentru dezvoltarea unor relaţii armonioase în familie) şi la nivelul
comunităţii (aceştia vor fi mult mai deschişi oricăror propuneri de soluţionare a unor probleme specifice
comunităţii).
Faptul că strategiile didactice actuale sunt adaptate la viziunea modernă asupra vieţii nu trebuie să
constituie un impediment. Metodele tradiţionale se pot cu uşurinţa îmbina pentru o mai bună valorificare a
conţinuturilor. Ambele tipuri de strategii îşi au avantajele şi limitele lor. Spre exemplu:
Strategii
Avantaje
tradiţionale
Profesorul do- Conţinutul nu
mină demersul suportă modifide predare
cări sau înţelegerea eronată

Limite
Reduce intervenţia elevului generând
atitudinea de
plictiseală

Strategii
interactive
Cooperare

Avantaje
Stimulează
creativitatea și
comunicarea

Limite
Poate crea senzaţia de dezordine

Pașii în conceperea și aplicarea strategiilor de învățare eficiente la ora de Religie sunt:
ELABORAREA ȘI ÎNȚELEGEREA MATERIALULUI
Este necesară utilizarea cunoștințelor anterior dobândite (fie făcând apel la ceea ce elevii au învăţat
în familie, fie la lecţiile anterioare sau predate în anii precedenţi) pentru realizarea de noi conexiuni și îmbogățirea materialului. Folosind tehnici ca: gândirea critică (interacțiunea cu textul, preponderent biblic dar
şi literatura ce promovează valori morale); realizarea de analogii cu celelalte materii umaniste în programa
cărora se regăsesc acele teme ce pot înlesni corelaţiile necesare (de exemplu, tema Persoana, la disciplina
Cultură civică, clasa a III-a) cu experienţele de viaţă, cu exemple din jurul elevilor (copiii aflaţi în nevoi vor
dezvolta compasiunea şi nu numai, aceştia putând transpune în faptă o virtute morală: iubirea); mnemotehnicile uzând, în cazul orei de Religie, de imagini, registrul iconografic al iconostasului, pictura bisericească,
statui reprezentănd personajele biblice, piese de teatru, versurile colindelor sau cântecelor ce au conţinut
religios etc.;
ORGANIZAREA MATERIALULUI
Acest lucru se poate realiza prin selectarea informaţiilor relevante, extragerea ideilor principale,
schema tablei fiind în cele mai multe cazuri suficientă pentru fixarea conţinuturilor cu tematică religioasă, cât
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timp este realizată clar şi viu colorat. Se recomandă: reprezentarea grafică a materialului, stabilirea relațiilor
între idei. Tehnici folosite: sublinierea, luarea de notițe, reprezentări grafice (hărți, diagrame, tabele);
ALEGEREA STILURILOR DE ÎNVĂȚARE
Un stil de învățare este o preferință înnăscută a elevului de a recepta și asimila informația într-o
anumită manieră; o persoană nu are doar un stil de învățare, ci are un stil de învățare preponderent. Aceste
stiluri de învățare implică: aspecte senzoriale (modalități specifice de învățare: auditiv, vizual, kinestezic),
stilul cognitiv dominant (stilul global sau stilul analitic/ secvențial), abilități cognitive specifice (tipurile de
inteligență), cât și modalități diferite de raportare la experiența directă cu cunoștințele (modelul lui Kolb)3. Şi
în cazul orei de Religie este necesar să raportăm strategia de predare în conformitate cu stilurile de învăţare
amintite. Acest lucru se poate realiza prin efortul depus de cadrul didactic de a se informa, fie de la învăţător,
fie de la psihologul şcolii cu privire la stilul de învăţare pe care elevii se simt confortabil. În absenţa unor
statistici deja realizate se pot aplica acele chestionare care ne pot edifica şi susţine în demersul didactic. Se vor
alterna astfel cerinţele, modul de predare şi de evaluare în deplină cunoştinţă de cauză, favorizând asimilarea.
MANAGEMENTUL TIMPULUI
În cazul predării noţiunilor religioase, buna gestionare a acestei ore depinde felul în care elevii
se vor întoarce cu drag la această oră sau vor transmite, fie verbal fie transpus comportamental, mesajul care
s-a dorit să fie asimilat. Elevilor le vor fi sugerate lecturi menite să îmbogăţească atât cunoştinţele cât şi starea
lor spirituală.
Pentru disciplina Religie, elevul va fi ghidat să fie „pe recepţie” în permanenţă, existând posibilitatea
îmbogăţirii continue, a stagnării sau chiar regresului spiritual, totul depinzând, în mare măsură de felul în
care i se trezește interesul pentru aceste aspecte legate de dezvoltarea lui spirituală. Dacă pentru celelalte discipline dovada clară a bunei organizări a stilului de învăţare şi a timpului destinat asimilării informaţiei sunt
notele obţinute, punctele acumulate, diplomele şi medaliile, pentru disciplina Religie gestionarea informaţiei
şi a timpului afectat acestui tip de preocupări va putea fi cuantificabil în observarea unor trăsături de caracter
ca: armonie cu sine şi cei din jur, modestie, compasiune, echilibru, optimism, etc. Se poate astfel, ca elevii să
răspundă unor astfel de întrebări: Cum mă transformă ora de Religie? Care informaţie îmi este cu adevărat
de folos? Cum o valorific cel mai bine?

Punctul pe i
Pentru o bună organizare a desfăşurării orelor de religie, este important ca paşii premergători să fie
bine făcuţi şi să aibă în vedere atât diversitatea cât şi specificitatea strategiilor didactice.
Materialele vor valorifica resurse cu specific religios, dar nu vor neglija orice alte surse care pot aduce
un plus de cursivitate demersului didactic. Este important să îmbinăm strategiile tradiţionale cu cele
moderne-interactive, pentru a împlini dezideratul formării pozitiv-creative a elevului.

Pentru mai multe informații, a se vedea: Adriana Băban (coord.), Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Ediția I, Cluj-Napoca, 2011, pp. 151-154;

3
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P4 T2
U1 S2

Identiﬁcarea celor mai adecvate teorii ale învăţării
pentru dinamizarea predării pozitiv-creative a Religiei –
studiu individual, teme de reﬂecţie
(45’ teorie, 75’ practică)

I. Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Teorii umaniste ale învățării aplicabile la ora de Religie
2. Teoria social-cognitivă a învățării la ora de Religie
3. Teorii constructiviste ale învățării aplicabile la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște unele teorii educaționale cu aplicabilitate la ora de Religie
• Veți putea utiliza diferite strategii de întărire a comportamentului dezirabil la elevii dvs., pentru a face ora mai plăcută.
• Veți avea posibilitatea să descoperiți noi metode interactive eficiente în
munca cu elevii.

III. Cuvinte-cheie

facilitarea învățării, înțelegere empatică, constructivism, învățare observațională, învățarea centrată pe elev.

În decursul timpului au fost elaborate diferite teorii ale învățării care urmăresc facilitarea
însușirii informațiilor și faptelor necesare formării ființei umane în întregul său (social,
cognitiv, moral, comportamental). Fiecare dintre ele pune accent pe o anumită parte
5’
a personalității umane. Un act educațional reușit presupune îmbinarea perspectivelor
Primii pași diferite oferite de acestea. Pentru ora de Religie, prioritare sunt trei direcții de gândire:
• teoriile umaniste – pun accentul pe dezvoltarea persoanei în funcție de dorințele, interesele și sentimentele
sale, având ca scop formarea persoanei în întregul ei, preocupare care concordă perfect cu specificul formativ
al disciplinei Religie;
• teoriile umaniste – pune accentul pe dezvoltarea capacității elevului de a rezolva probleme, de a adopta un
comportament dezirabil cu normele moral-sociale, ceea ce este compatibil cu obiectivul disciplinei Religie
de a crea un profil orientat spre viață în comunitate/comuniune, de a contribui la formarea omului pentru
oameni și între oameni.
• teoriile umaniste – în această abordare, educația este centrată pe elev, pe activitatea de căutare, selectare,
analiză, organizare, evaluare, generare de concluzii în urma cunoștințelor dobândite; această orientare
metodologică este asumată și de disciplina Religie care operează cu mecanismele specifice întregului sistem
educațional.

1. Teorii umaniste ale învăţării
aplicabile la ora de Religie
Teoriile umaniste ale învățării au apărut în a doua jumătate a sec. XX, avându-i ca
reprezentați de seamă pe Carl Rogers (1902-1987) și Abraham Maslow (1908-1970).
Potrivit acestora, obiectivul esențial al educației trebuie să fie „facilitarea învățării”,
10’
aspect care presupune abordarea unei atitudini pozitive în relația personală care se
Teorie instaurează între educator și cel educat.
Studiile realizate de acești psihologi au arătat faptul că, pentru a putea învăța bine, elevul trebuie să se simtă
fizic confortabil, în siguranță, să se simtă acceptat, apreciat.

apreciere
siguranță
acceptare
confort

Climatul pozitiv care condiționează calitatea și eficiența actului didactic, conform teoriilor umaniste,
este creat de autorul cărții biblice a Proverbelor prin utilizarea frecventă a unor expresii ca: „fiul meu…”, „fiule…”, „Ascultă, fiul meu…”, „Dacă vei… atunci vei…”. Astfel, pe lângă o atmosferă de familiaritate, autorul
prezintă adresantului său – în cazul profesorului de Religie, elevului – opțiunile care îi stau înainte, neîncălcându-i libertatea de decizie și făptuire. În cazul fiecărei opțiuni, înțeleptul prezintă consecințele anticipate:
„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” (Prov 2,3-5).
Un alt principiu didactic poate fi identificat în cuprinsul cărții Proverbelor: acela de a prezenta, în
cazul fiecărei învățături, beneficiul imediat sau pe termen lung al asumării acesteia. Prezentarea obiectivelor
2

de învățare este un element esențial în cadrul procesului didactic, cu rădăcini (sau cel puțin cu rezonanțe), în
textul biblic:
„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.” (Prov 4,10-13)
Prioritatea profesorului este, așadar, aceea de a crea o atmosferă
caldă, pozitivă, binevoitoare, fără presiunea unor evaluări inopinate, oferind astfel posibilitatea elevului să se exprime fără teama unor prejudecăți,
să fie creativ, să dobândească încredere în forțele proprii, în capacitățile
sale de a rezolva sarcinile școlare. Un climat tensionat va genera inhibiții,
frustrări și neîmpliniri, singurul lucru așteptat de elevi fiind… pauza!
Pentru un act educațional eficient este necesară
crearea unui climat de înțelegere și respect.
C. Rogers
Principii de facilitare a învățării:
• dezvoltarea unei „înțelegeri empatice” față de elev – profesorul să se transpună în locul elevului,
să privească modul de desfășurare a orei prin ochii acestuia;
• profesorul să fie o persoană sinceră, autentică, să fie el însuși;
• elevul să fie apreciat și recunoscut ca persoană unică;
• elevul să se simtă înțeles, să perceapă atenția și grija profesorului față de sine;
• atenția manifestată de profesor să fie focalizată și asupra stărilor elevilor ce indică sentimente
profunde, privindu-le cu multă înțelegere și respect.
• este important ca profesorul să acorde importanță atât nevoilor intelectuale, cât și celor afective
manifestate de elevi.
Această abordare urmărește să formeze elevul ca persoană cu respect față de sine și de ceilalți, cu
motivație personală, inițiativă, spirit creativ și întreprinzător. Abordarea umanistă pune accentul pe emoții, pe
valori, sentimente, pasiuni, pe maturizarea psihică, socială și morală a elevilor, și mult mai puțin pe achiziția
unor cunoștințe/informații teoretice. Prioritățile abordării umaniste concordă cu cele ale disciplinei Religie,
în virtutea caracterului formativ al acesteia. Astfel, principiile de facilitare a învățării își găsesc corespondentul în gândirea creștină: 1) înțelegerea empatică – profesorul să privească pe fiecare copil „prin ochii lui
Dumnezeu”, chiar și (sau mai ales!) acolo unde copilul are un comportament inadecvat; acest comportament
având cu siguranță la bază anumite probleme cu care se confruntă elevul în cauză; 2) profesorul să fie autentic – sinceritatea, transparența, deschiderea sunt condiții ale unei vieți spirituale veridice pe care profesorul
o poate apoi împărtăși elevilor săi; 3) recunoașterea unicității elevului – teologia creștină afirmă unicitatea
persoanei și importanța fiecăruia în Biserică, etc. Aceste principii, dublate de înțelegerea lor specific creștină,
dincolo de valoarea lor didactică și psihologică, vor genera un climat deosebit de favorabil formării elevilor
în spiritul respectului față de cultură, societate și viața spirituală.
A te simți acceptat, a te accepta pe tine însuți
este condiția de a fi mai liber să-l asculți pe
celălalt, de a-l înțelege. – C. Rogers

25’
Practică

Elaborați un joc didactic în cadrul căruia să fie încurajată gândirea și acceptarea
necondiționată a tuturor membrilor grupului.
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2. Teoria social-cognitivă
a învăţării la ora de Religie
15’
Teorie

Teoria social-cognitivă a învățării a fost formulată de Albert Bandura (n. 1925), care, în
urma studiilor sale, a observat că însușirea de noi comportamente și de noi cunoștințe
are loc în cadrul unei interacțiuni între factorii de mediu (recompensele și pedepsele,
influența persoanelor din jur) și caracteristicile personale ale individului (credințe,
valori, aspirații).
Oamenii învață adeseori numai privindu-i pe ceilalți.
A. Bandura

În mediul educațional, profesorul este privit drept model pentru învățarea prin imitație. Astfel,
profesorii care au o tonalitate moderată, care îi respectă pe elevi și stabilesc regulile clasei împreună cu
aceștia, vor avea elevi ascultători/respectoși care se vor implica în actul educațional cu plăcere; în schimb,
profesorii care au un stil mai agresiv, vor avea elevi agresivi; profesorii care ridică tonul la elevi și fac observații
în mod repetat, având un comportament impulsiv, vor provoca elevilor exact comportamentul pe care doresc
să-l interzică. Acest cerc vicios este creat de faptul că profesorul este privit ca un model cu autoritate care
poate controla recompensele. Din perspectivă educațională, această teorie relevă faptul că elevii învață
pattern-uri comportamentale în funcție de modelele oferite de persoanele din jur, precum și în funcție de
recompense și pedepse.
a) Învățarea observațională
Învățarea observațională presupune mai mult decât o imitație, deoarece ea antrenează procesele
atenției, ale memoriei, ale reproducerii motorii și procesele motivaționale. În practica educațională, formarea
și întărirea unui comportament poate fi realizată prin redarea unei povestioare moralizatoare, prin vizionarea
unui film, prin prezentarea unor imagini sugestive.
În cazul orei de Religie, este recomandată în acest sens prezentarea unor personalități biblice sau vieți
de sfinți. În cadrul acestor activități, atunci când elevul manifestă comportamentul dezirabil, profesorul va
avea în atenție confirmarea acestuia prin laude, aprecieri, aprobare, aspect care să ducă la creșterea frecvenței
de manifestare a comportamentului dorit.
Comportamentul dezirabil
Activitatea didactică
În relatarea aspectelor legate de viața
sfintei mucenițe, se vor accentua
următoarele elemente:

Întărirea comportamentului
Motivarea comportamentului

Ajutorarea celorlalți, bucuria de a dărui
Viața Sfintei Mucenițe Filofteia – clasa a II-a, cultul ortodox
 ascultarea fetiței de cuvântului evanghelic: „Fericiți cei milostivi
că aceia se vor milui!”
 milostenia/ajutorarea – înfăptuirea celor auzite
 bucuria de a face bine celorlalți
 statornicia în fapta cea bună și depășirea obstacolelor apărute
 răsplata dată de Dumnezeu pentru faptele sale.
Realizarea unei acțiuni umanitare în cadrul căreia elevii să doneze
alimente pentru cei săraci.
Bucuria oferită persoanelor nevoiașe

b) Abordarea pozitivă a recompenselor și pedepselor la ora de Religie.
În școală, profesorul se întâlnește cu elevi care manifestă atât comportamente adecvate mediului
școlar, cât și cu cei care au probleme comportamentale, probleme de adaptare la cerințele școlii. Prin urmare,
profesorul va fi nevoit să folosească sistemul de recompense și pedepse pentru a duce la învățarea comportamentului dorit. Din practica educațională, s-a constat că întăririle pozitive au un impact superior aplicării
pedepselor, mai ales la cei care sunt considerați „elevi-problemă”, diminuând îndoiala copilului în forțele sale.
Chiar atunci când se atribuie o pedeapsă, ea va fi acordată ca retragere a recompensei. Acest aspect este cu
4

atât mai important la disciplina Religie cu cât copilul va asocia experiența sa de la oră cu experiența religioasă
în general.
Modalități de acordare a recompenselor
• Aprecieri verbale însoțite de un zâmbet, o mână
pusă pe umărul elevului, un gest afirmativ din cap;
• Expunerea ideilor pe tablă sau în revista școlii;
• Atribuirea de sarcini și responsabilități în clasă;
• Acumularea de puncte/ steluțe/ cartonașe care se
vor valorifica într-o notă/ într-un calificativ;
• Mesaje de încurajare personalizate scrise pe caietele; evaluările elevilor;
• Acordarea unor premii, diplome, distincții pentru un efort încununat cu succes.

Modalități de acordare a pedepselor
• Mustrare individuală sau de grup;
• Retragerea unor privilegii – este considerată cea
mai eficientă formă de pedeapsă;
• Izolarea – se va evita scoaterea elevului din clasă,
el va fi mutat într-o altă parte a clasei, pentru a nu
mai colabora cu colegii;
• Sesizarea părinților – elevii din clasele primare,
având un puternic sentiment de afiliere față de părinți, vor evita supărarea/dezamăgirea acestora.

Pentru elevii din ciclul primar, uneori o recompensă este mai importantă decât un calificativ acordat.
De aceea, pentru a-i implica pe toți elevii în actul de predare, la începutul anului școlar se stabilesc regulile de
notare și evaluare. Pentru implicarea în lecție, comportament adecvat și rezolvarea sarcinilor date, elevii sunt
răsplătiți cu o steluță, care e pusă pe caietul de Religie. La cinci steluțe acumulate, ei vor primi calificativul FB.
Dacă comportamentul nu este cel adecvat și elevul refuză sarcinile propuse, el va primi un minus, iar cinci
minusuri vor conduce la obținerea calificativului Insuficient. Steluțele și minusurile nu se anulează reciproc.
În urma stabilirii acestei modalități de evaluare și a asumării regulilor propuse, elevii vor ști ce recompense
și ce pedepse se primesc. Aplicarea acestui sistem a arătat că foarte rar s-a întâmplat ca un elev să primească
un minus, însă erau adevărați „vânători de steluțe”, lecțiile fiind interactive și elevii participând cu plăcere.
Aplicând această metodă, notele nu mai sunt un scop în sine, ci vin ca încununare a activității lor și a implicării
în activitatea de la clasă.
Temă de reflecție
De ce este important să acord prioritate recompenselor
la ora de Religie, în detrimentul pedepselor?
Elaborați o activitate didactică, pe o temă la alegere din programa cultului la care predați, prin intermediul căreia să formați și/sau să întăriți un comportament dezirabil.

25’
Practică
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3. Teorii constructiviste ale învăţării
aplicabile la ora de Religie
Teoriile constructiviste ale învățării au apărut începând cu sec. al XX-lea și au ca premisă
de bază învățarea centrată pe elev. Ca promotori ai acestei teorii, îi amintim pe Jean Pia10’
get – teoria constructivismului cognitiv, Lev Vîgotski – teoria socio-culturală a învățării,
Jerome Bruner - teoria învățării prin descoperire.
Teorie În cadrul acestor teorii, accentul nu se mai pune pe achiziții informaționale și pe redarea
lor într-o formă strictă, ci pe formarea de competențe. În activitatea de construire a cunoașterii, elevii sunt
îndrumați să caute informații, să cerceteze, să selecteze, să utilizeze, să analizeze, să deducă ipoteze, să facă
evaluări, să experimenteze, să desprindă concluzii și să facă generalizări. Pentru acest fapt, învățarea trebuie
să fie plasată în situații din lumea reală, să pună accent pe experiențele proprii ale elevilor.
„Etapele aplicării unui model constructivist:
- analiza, pregătirea și comunicarea conținutului de învățat: concepte, fapte, proceduri, strategii
euristice, reguli, procese cognitive, moduri de operare efectivă în rezolvarea situațiilor…
- aplicarea metodelor care au ca scop facilitarea înțelegerii:
• MODELAREA – observarea modului în care profesorul procedează;
• ÎNDRUMAREA – ghidarea elevilor prin rezolvarea unor sarcini, suporturi, explicații;
• CONSTRUIREA EȘAFODULUI – suporturi oferite elevilor sub forma hărților, graficelor, planșelor, modelelor
• ARTICULAREA CUNOAȘTERII – exprimarea cunoștințelor în mod propriu, formularea de întrebări, ipoteze, decizii;
• REFLECȚIA PERSONALĂ – elevul își analizează critic propriile performanțe, anticipă consecințe;
• EXPLORAREA – rezolvarea sarcinilor prin căutare proprie, independentă;
- elaborarea secvențelor de instruire și organizarea activității de învățare.”1

Model

Prezentați și analizați succint „Cele zece porunci”, urmând ca prin exercițiul următor să angajați elevii în analiza cauzelor și efectelor care decurg din nerespectarea poruncilor, precum și
modalități de îndreptare. Prin acest joc se dorește ca elevii să devină parte activă a învățării,
astfel încât părțile teoretice prezentate să fie analizate, evaluate, transpuse în viața personală,
iar soluțiile să fie oferite chiar de ei. Acest exercițiu poate fi realizat pe grupe sau frontal.
Conținutul învățării: Decalogul, clasa a IV-a, cultul ortodox.
Metoda folosită: Fishboning – analiza cauzelor și consecințelor.

Problema/Fapta
Cauza care a
prin care s-a îndus la săvârșirea
călcat o poruncă
faptei
Neascultare
curiozitatea, mândria, disprețul,
lipsa de respect,
libertatea de a
alege
Furt
lăcomia, egoismul,
ambiția, împlinirea poftelor

1
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Modalități de rezolvare/îndreptare a
faptei
ruperea legăturii
supunerea,
cu Dumnezeu si
acceptarea sfaturilor,
cu aproapele, con- recunoașterea greșeflicte, rănirea celor lii, responsabilizare
dragi, necazuri
Consecințele
faptei

întristarea, pierderea încrederii,
neliniștea, teama,
pedeapsa

Recomandare pentru ceilalți să nu
facă același lucru
„A face ceva după
cum dorești tu, nu
e tot timpul cea mai
bună alegere!”

„Dacă dorești foarte
înapoierea bunurilor,
mult un lucru, poți
regretul, spovedania,
să îl ceri sau să te
rugăciunea, frica de
străduiești să îl
Dumnezeu
meriți!”

Dorina Sălăvăstru, Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale, Editura Polirom, București, 2009, p. 150-151

P4 T1
U2 S4

Conceperea unor modele de organizare
a spaţiului de predare în funcţie de
conţinuturile de învăţare
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Organizarea spaţiului – factor vital în receptarea cunoştinţelor la disciplina Religie
2. Criterii de concepere a unor modele de organizare a spațiului de predare
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:

• Veți cunoaște reperele necesare conceperii unor noi modele de organizare a spațiului în funcție de conținuturile de învățare
• Veți pune în valoare, mai mult decât până acum, spațiul didactic în
vederea optimizării procesului educativ-formativ la ora de Religie

III. Cuvinte-cheie

model, organizarea spațiului, conținut de învățare

Organizarea spaţiului de predare în cadrul orei de Religie este esențială pentru atingerea
obiectivelor educativ-formative specifice disciplinei. Aranjarea de tip individual nu favorizează transmiterea de cunoștințe, indiferent de tipurile de conţinuturi, fie ele biblice,
5’
istorice sau de morală creştină. Aranjarea clasică în bănci, unii în spatele celorlalți, nu
Primii pași va deveni niciodată un izvor de inspiraţie pentru elevi, în lecţiile pe care ne pregătim să
le realizăm. Din acest motiv, este recomandat să diversificăm şi să adaptăm strategiile didactice în funcţie de
spaţiu şi în funcție de modul în care acesta este utilizat în mod optim, în concordanţă cu conţinuturile programei conform căreia ne desfășurăm activitatea didactică.
În vederea împlinirii acestui deziderat, o serie de repere și modele pot servi în dezvoltarea capacității
de concepere a unor noi modele de organizare a spațiului de predare, adaptate conținuturilor de învățare pe
care le predăm.

20’
Practică

Exercițiu individual
Realizaţi conexiuni între titlurile de lecţie şi modelele de organizare a spaţiului și argumentați-le succint. O lecţie poate fi asociată cu mai multe modele de organizare. Sesizaţi
că în tabel s-au strecurat şi două tipuri de organizare care nu au fost prezentate anterior
datorită faptului că sunt variaţii a două tipuri cunoscute deja. Identificaţi-le!

Titluri de lecţie

2

Modele de organizare
a spaţiului

Pescuirea minunată
(cls. a II-a – Cultul Ortodox)

Dezbatere

Căderea omului în păcat
(cls. I-a – Alianţa evanghelică)

Semicerc dublu

Închinare falsă şi adevărată (cls. a IV-a –
Cultul Adventist de ziua a şaptea)

Pătrat

Pilda despre fiul rătăcitor
(cls. a II-a – Cultul Ortodox de rit vechi –
limba ucraineană)

Perechi

Cei care îl urmează pe Isus vor ajunge în
cer (cls. a III-a – Cultul Greco-Catolic)

Teatru

Ce înseamnă să fiu creştin (cls. I-a – Cultul Reformat şi Cult Evanghelic)

Simulare

Turnul Babel
(cls. a II-a – Cultul Romano-Catolic)

Dezbatere

Fidelitatea faţă de Dumnezeu
(cls. a IV-a – Cultul Unitarian)

Seminar (cerc)

Allah îi iubeşte pe cei curaţi şi pe cei care
îşi apără sănătatea
(cls. I-a religie Islamică – Cultul Musulman)

Tradiţional
(independent)

Moise – alesul lui Dumnezeu
(cls. a III-a – Cultul Ortodox)

Parteneri

Omul îl laudă pe Dumnezeu (cls. I-a –
Cultul Romano-Catolic)

Potcoavă (U)

Argument succint

1. Organizarea spaţiului – factor vital în receptarea
cunoştinţelor la disciplina Religie
Într-o secvență anterioară1 v-au fost prezentate o serie de modele clasice de organizare
a spaţiului didactic. Desigur, din raţiuni practice şi de timp, de cele mai multe ori, în
cadrul orei de Religie nu putem folosi decât un singur tip de organizare a spaţiului de
15’
predare. Nu le putem cere elevilor noştri – să nu uităm că ne adresăm ciclului primar!
Teorie
– să mute mobilierul din spaţiul de predare decât dacă este vorba despre obiecte de mai
mici dimensiuni: propriul scaun, o măsuță pe care eventual se găseşte sau se așază material didactic, cutii cu
volum mic etc. Dar este important să nu ne limităm la aceste modele utilizate frecvent, ci să fim deschiși spre
identificarea unor noi posibilități de aranjare a mobilierului școlar astfel încât să devină el însuși un material
didactic de cea mai bună calitate.
Folosiţi-vă de organizarea spaţiului
pentru a capta atenţia elevilor!
Profesorul poate opta pentru o organizare diferită a mobilierului în vederea facilitării înţelegerii
unui eveniment important din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos – naşterea Sa (scaunele aranjate pentru a
contura ieslea din Betleem), intrarea în Ierusalim (mobilierul dispus astfel încât să sugereze traseul parcurs
de Mântuitorul) sau anumite elemente din Vechiul Testament: trecerea prin Marea Roșie, structura Cortului
sfânt etc. Posibilitățile sunt practic nelimitate, depinzând în special de creativitatea și energia mobilizatoare
a profesorului. Dacă vom continua să le transmitem elevilor conţinuturile de învățare în timp ce ei ocupă
mereu aceleaşi locuri în bănci, predarea nu le va suscita creativitatea prin nimic şi lor le va fi dificil să ţină
pasul cu şirul nesfârşit de explicaţii teoretice. În societatea de astăzi, în epoca gadget-urilor și a jocurilor pe
computer din ce în ce mai atractive şi mai variate, este cu atât mai important ca noi, profesorii de Religie, să
recurgem la toate soluțiile posibile pentru a crește atractivitatea și eficiența orei . În acest sens, organizarea
spaţiului de predare merită o atenție specială.
Temă de reflecție
Elevii mei agrează ora de Religie?
Reușesc să corelez organizarea spaţiului
de predare cu conţinuturile?
„Judecata lui Solomon”
(model pentru mobilier mobil)
Utilizați modelul „semicerc” pentru predarea lecţiei despre Solomon (este suficientă organizarea
semicercului numai din scaune). Într-un astfel de aranjament, invitați elevii să contribuie efectiv la predarea
lecţiei, prezentând cunoştinţele anterioare despre Solomon, formulând întrebări și clarificându-și anumite
nelămuriri. Apoi, împărţiţi elevii pe grupe de câte 4-5 şi imaginați împreună cu ei un proces (o judecată) la
curtea lui Solomon.
„Planul bisericii”
(model pentru mobilier fix)
Puneți în valoare mobilierul clasic în care elevii sunt așezați câte 2 în bănci și orientați spre catedră,
propunându-le să își imagineze zona catedrei ca fiind corespondentul altarului. Pornind de la această idee de
analogie, discutați diverse aspecte din structura spațiilor de cult ale cultului la care predați.

În cadrul secvenței P4_T1_U2_S1_Organizarea spațiului didactic – studiu individual, teme de reflecție, din cadrul pachetului
on-line înainte de întâlnirea 1.
1

3

30’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți 2 modele inovative de organizare centralizată a spaţiului didactic pe care le
puteți asocia unor conținuturi de învățare la alegere din programa cultului la care predați.

Forma de organizare a spațiului

Conținutul de învățare compatibil

2. Criterii de concepere a unor modele de organizare
a spațiului de predare
Atunci când încercăm să ținem cont de conţinutul pe care urmează să-l abordăm la ora
de Religie, avantajul nostru este că putem să ne alegem singuri modelul de organizare
a spaţiului de predare. Ar fi indicat chiar să le solicităm părerea elevilor, care în mod
15’
sigur vor veni cu idei interesante: „Ce părere aveţi dacă pentru următoarea activitate ne
Teorie
vom aranja scaunele în forma unui cerc? Aţi dori să ne aşezăm altfel? De ce?”. Este foarte
important ca elevii să conştientizeze de ce alegem să folosim un anumit tip de organizare. Astfel, în cazul în
care acel tip va deveni reprezentativ pentru o anumită activitate, nu va mai trebui să repetăm de fiecare dată
indicaţiile, deoarece elevii vor şti deja ce au de făcut. Astfel, vom putea economisi timp pentru atingerea altor
obiective mai complexe în cadrul orei. Dacă observaţi că elevii au deprins bine acea activitate şi au tendinţa
să nu se mai implice la fel de activ, puteţi varia anumite elemente, pentru a-i surprinde, a-i scoate din zona de
confort şi a-i determina să contribuie activ la desfășurarea procesului educațional.
În cazul în care optăm pentru un tip de organizare care nu poate fi modificat cu uşurinţă, va fi necesar
să adaptăm toate activităţile atât la conţinut, cât şi la tipul de organizare.
Deşi criteriul principal în organizarea spațiului îl constituie, în opinia noastră, conținutul de învățare
care trebuie predat, există și alte criterii utile în conceperea unor noi modele de organizare a spațiului la ora
de Religie. Astfel, concepem noi modele de organizare a spațiului:
• În funcţie de conţinutul pe care urmează să-l predăm – putem opta pentru organizarea în
semicerc atunci când dorim să predăm o pildă şi pentru cea pe grupe atunci când dorim să
desfăşurăm o activitate practică pentru pilda respectivă.
• În funcţie de materialele pe care intenţionăm să le folosim – atunci când ne concepem
materialele auxiliare pentru lecţie, trebuie să luăm în considerare şi tipul de organizare a
spaţiului care se potriveşte cel mai bine cu acea activitate.
• În funcţie de colectivul căruia ne adresăm – nu toţi elevii se simt confortabil într-un anumit
tip de organizare a spaţiului. Spre exemplu, cei mai timizi nu se vor simţi în largul lor la început,
atunci când utilizăm organizarea de tip semicerc sau cerc, dar această fază poate fi depășită.
• În funcţie de ora la care predăm lecţia – pentru unele clase care au Religia ultima oră în
cadrul unei zile de şcoală este mai greu să-şi păstreze concetrarea până la final, să rezolve toate
sarcinile cu răbdare. Utilizarea unei organizări cât mai neașteptate îi poate ajuta pe elevi să se
concentreze la activitățile propuse.
Cea mai mare provocare este să percepem elementele spaţiului de predare dincolo de organizarea
efectivă a mobilierului şi să începem să considerăm ca parte a spaţiului un anumit fond sonor (muzică
religioasă redată încet, pe fundal sau chiar muzică religioasă simfonică din creaţia marilor compozitori),
un anumit tip de „parfum” (tămâie, mir etc.), un anumit grad de luminare a clasei. De asemenea, creaţiile
4

copiilor realizate în cadrul orei de Religie nu ar trebui să lipsească din spaţiul de predare. Ele sunt benefice
atât pentru profesori, cât mai ales pentru elevi. Profesorilor le oferă indicii despre starea sufletească a elevilor,
despre evoluţia lor spirituală, iar elevii vor considera acest spaţiu personalizat drept mediul spiritual familiar,
în care se vor putea manifesta mai liber.

30’
Practică

Exercițiu pe grupe
Propuneţi 2 modele inovative de organizare necentralizată a clasei în funcţie de conţinutul
de învățare predat. Schiţaţi-le în spaţiile alocate mai jos. Apoi argumentați succint propunerile.

Titlul lecţiei:

Titlul lecţiei:

Modelul de organizare:

Modelul de organizare:

Argumentare:

Argumentare:

Punctul pe i
Organizarea spaţiului la ora de Religie este aproape la fel de importantă ca şi conţinuturile pe care
le transmitem, tocmai pentru că ea facilitează transmiterea şi receptarea cât mai facilă şi corectă a
informaţiilor. Dorinţa elevilor de a învăţa Religie este determinată şi ea, în mare parte, de organizarea
spaţiului. Cu cât ne vom deprinde să organizăm mai bine spaţiul, cu atât elevii vor avea sentimentul
de linişte, securitate, încurajare a creativităţii la ora de Religie.

5

P4 T1
U3 S1

Valorificarea dinamicii spaţiului didactic
(intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre)
în predarea pozitiv-creativă a Religiei
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Valorificarea etapei 1: Intrarea din – îmbogățirea orei de Religie cu o
experiență de viață unică
2. Valorificarea etapei 2: Statornicirea în – timpul învățării, al creșterii, al
formării
3. Valorificarea etapei 3: Ieșirea spre – momentul împărtășirii roadelor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:

• Veți putea concepe noi modalități de valorificare a dinamicii spațiului
didactic
• Veți facilita corelarea experienței elevilor de la ora de Religie cu ansamblul experienței lor de viață

III. Cuvinte-cheie

spațiu didactic, dinamică, intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre

și de dinamică a spațiului didactic la ora de Religie exprimă relația existentă în dublu
sens între (1) mediul de învățare/formare al orei de Religie și (2) ansamblul experienței
de viață a elevului. În măsura în care profesorul de Religie va găsi maniera de predare și
5’
de abordare adecvată pentru elevii săi, astfel încât să le ofere o experiență pozitivă la ora
Primii pași de Religie, aceștia vor atașa, în timp, în mod automat, experiența pozitivă vieții spirituale
în general. Profesorului de Religie îi revine responsabilitatea de a:

• INTUI starea de spirit și experiența de viață a fiecărui elev
• ADAPTA modul de abordare/predare la cazul fiecărui elev în parte, pe cât posibil
• CORELA experiența din ora de Religie cu ansamblul experienței școlare și
de viață în general a fiecărui elev.

1. Valorificarea etapei:
Intrarea din – îmbogățirea orei de Religie
cu o experiență de viață unică
INTRAREA
Exprimă venirea fiecărui elev din propriul mediu familial, social
DIN
etc. – în spațiul clasei, la ora de Religie, în care aduce cu sine o
(etapa 1 a dinamicii
experiență de viață unică.
spațiului didactic)
Profesorul poate valorifica această experiență unică prin:
• Invocarea unor aspecte din viața de familie;
• Invocarea unor aspecte din viața socială a elevului, inclusiv
cea din timpul petrecut la școală;
10’
• Identificarea și ameliorarea unei stări de spirit negative care
poate afecta asimilarea conținuturilor de învățare, și chiar
Teorie
calitatea orei la nivelul întregului colectiv.
Este recomandat ca, uneori, profesorul să apeleze prin dialog la această experiență a elevilor, ajungând,
astfel, la informații care pot servi pentru diferite analogii.
Profesorul poate face apel la:
		1. Experiența personală a elevilor: familie, prieteni, vecini, alte cunoștințe.
			
o Cum se raportează elevii la fiecare dintre aceste persoane/grupuri?
			
o Care este statutul lor ierarhic față de aceștia?
			
o Cu ce relații din învățătura de credință pot fi puse în analogie aceste relații?
• Toți creștinii sunt frați
• Frații Domnului1 (Lc. 8,20, Mt. 12,46)
• Dumnezeu este Tatăl ceresc
• „Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta!” (In. 19,26)
• „Lazăr, prietenul nostru …” (In. 11,11)
• Fiul risipitor (Lc. 15,11-32)
1

Conform Ediției Sinodale a Sfintei Scripturi, cuvântul FRAŢI - referitor la „fraţii Domnului”: Matei 12, 46, 48-49; 13, 55. Marcu 3,
31-35; 6, 3. Luca 8, 19-21. Ioan 2, 12; 7, 3-5. Fapte 1, 14. 1 Cor. 9, 5. Gal. 1, 19 - redă cuvântul grecesc adelfoi (în ebraică: ah), având
următoarele SENSURI: fraţi, veri, rude apropiate. În toate aceste cazuri nu este vorba de fraţi propriu-zis, după trup, ci de rude apropiate, îndeosebi veri. În alte cazuri: Matei 28, 10. Ioan 20, 17-18, prin cuvântul «fraţii Mei» se înţeleg apostolii (ucenicii) Mântuitorului.
(Aceste sensuri multiple ale cuvântului frate sunt cunoscute din Vechiul Testament. Limba ebraică având un vocabular redus, unele cuvinte prezintă mai multe sensuri. Între acestea este şi cuvântul frate), Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBMBOR, București, 1988, p. 1112.

2

20’
Practică

Exercițiu pe grupe
Ce elemente din experiența de viață a elevilor sunt potrivite pentru a fi invocate la
următoarele teme, astfel încât conținuturile de învățare să fie corelate cu această experiență? Argumentați.

Grupa

Tema

1

Nașterea Domnului

2

Avraam

3

Botezul

4

Decalogul

5

Creația

5’
Teorie

Elemente din experiența de viață + argumentare

Profesorul poate face apel la:
2. Starea de spirit a elevilor la intrarea în oră:
			
o Sunt veseli/calmi/triști/agitați/nervoși?
			
o Ce determină respectiva stare de spirit?

De obicei, o stare de spirit este determinată de modul nostru de a relaționa cu cei din jur. Încercați să
identificați care este cauza unei anumite stări de spirit, fie ea pozitivă sau negativă. Acest lucru se poate face
prin dialog. Pornind de la unii elevi a căror stare de spirit este extremă (pozitivă sau negativă), puteți demara
ora de Religie într-o manieră adaptată acesteia.

15’
Practică

Exercițiu pe grupe
Identificați, în cazul fiecărui verset de mai jos, pentru ce stare de spirit negativă a elevilor l-ați putea valorifica încât, amintindu-l și discutându-l foarte pe scurt, să determinați o schimbare în bine la elevul/elevii respectivi. Argumentați asocierile.

Starea de spirit neg- Versetul/versetele utile
ativă a elevilor
Tristețe, mâhnire
„Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în
bucurie.” (Ioan 16,20)

Sensul în care ați invoca versetele
Dumnezeu poate să prefacă tristețea noastră
în bucurie dacă Îi cerem ajutorul, dacă ne deschidem inimile înaintea Lui. Chiar dacă sunt
momente în care suntem mai triști, este important să avem încredere că, prin grija Lui, vor veni
din nou zile de bucurie.

„O inimă veselă înseninează faţa,
iar când inima e tristă şi duhul e
fără de curaj.” (Proverbe 15,13)
3

„Multe puneri la cale frământă
inima omului, dar numai sfatul Domnului se împlineşte.”
(Proverbe 19,21)
„Ci eu voi tresălta de veselie
în Domnul, bucura-mă-voi de
Dumnezeu, Mântuitorul meu!”
(Avacum 3,18)
„Iar roada Duhului este…
blândeţea” (Galateni 5,23)

2. Valorificarea etapei:
Statornicirea în – timpul învățării,
al creșterii, al formării
Exprimă experiența unui timp al învățării într-un spațiu special
INTRAREA
dedicat acestui proces, dar fără orientarea mentală permanentă
ÎN
spre „eliberarea” din acel spațiu. Este o fază de concentrare
(etapa a 2-a dinamicii
efectivă a elevului asupra provocărilor lansate lui în cadrul despațiului didactic)
mersului didactic.
Profesorul poate valorifica acest timp al învățării, al creșterii, al formării prin oferirea unui climat de
stabilitate și confort psihic, în care nu se percepe presiunea timpului. Un profesor grăbit să-și termine de
prezentat conținuturile de învățare va genera la elevii săi nerăbdarea și orientarea mentală spre „eliberarea” din
oră. Din contră, profesorul care prezintă lecția cu mult calm și gestionează mersul orei va crea un climat
în care elevii se vor simți confortabil, se vor statornici mental și spiritual în atmosfera și în conținuturile
orei de Religie, beneficiind de o experiență pozitivă și formativă deosebită. Profesorul valorifică etapa
„statornicirii în” și prin oferirea echilibrului între aspectul informativ și cel formativ al orei de Religie.

Profesor grăbit și presat de timp, care
transmite elevului stres și nerăbdare

4

Profesor calm, senin, care ajută elevul
să se „statornicească în” învățare și
creștere spirituală

30’
Practică

Exercițiu frontal - Brainstorming
a) Prin ce elemente poate profesorul de Religie să creeze un climat de stabilitate și confort
psihic, în care nu se percepe de către elevi presiunea/trecerea timpului în oră? Explicați
succint fiecare propunere.

Tonul vocii
Climat de stabilitate și confort psihic

Umor
b) Alocați fiecare element din brainstorming categoriei potrivite:
Ordinea
importanței

Starea de spirit
a profesorului

Atitudinea față de elevi

Limbajul
(verbal, paraverbal,
nonverbal)

1
2
3
4
5
Alte categorii:

5

3. Valorificarea etapei:
Ieșirea spre – momentul împărtășirii roadelor
Exprimă faza în care elevul, îmbogățit din punct de vedere inIEȘIREA SPRE
telectual, social și spiritual, părăsește spațiul de învățare pen(etapa a 3-a dinamicii tru a reveni, mereu puțin schimbat, în propria sa lume căreia
spațiului didactic)
îi împărtășește din experiența sa de învățare sau din roadele
acesteia.
Profesorul poate valorifica acest timp al împărtășirii roadelor prin:
- Împărtășirea unor valori și modele comportamentale elevilor, astfel încât aceștia să se întoarcă
în mediul lor nu doar cu un bagaj mai mare de informații, ci și cu un profil moral-spiritual mereu puțin
schimbat.
- Consolidarea cunoștințelor și a experienței spirituale a elevilor care, odată ieșiți din spațiul
didactic al orei de Religie, pășesc în propriul lor mediu având, putem spune, calitatea de mărturisitori.
- Formularea/repetarea anumitor informații esențiale către sfârșitul orei, astfel încât elevii să le
rețină mai bine și să le poată transmite altor persoane cu care intră în contact (familie, prieteni etc.)
Exercițiu individual
Pentru 2 teme la alegere din programa școlară a cultului la care predați, indicați care sunt
informațiile esențiale pe care considerați oportun să le formulați/repetați spre sfârșitul
orei, astfel încât elevii să le rețină mai bine și să le poată transmite altor persoane cu care
intră în contact (familie, prieteni etc.). Includeți la fiecare temă și o analogie posibilă între
temă și experiența de viață a elevilor.

20’
Practică

Tema

Informațiile esențiale de formulat/repetat spre sfârșitul orei

Temă de reflecție
Ajutați copiii să coreleze ora de Religie cu ansamblul experienței lor de viață.
Acest lucru va influența considerabil viața lor spirituală!

Punctul pe i
Miza valorificării dinamicii spațiului didactic la ora de Religie este aceea de a corela mediul de
învățare/formare al orei cu ansamblul experienței de viață a elevului în sensul generării unei
raportări pozitive atât la ora de Religie – ca moment în care elevul este receptat și tratat ca
persoană complexă, cu o experiență de viață unică –, cât și la viața spirituală în general. În acest
proces, intuiția, flexibilitatea în adaptare și facilitatea în a corela experiența orei de Religie și ansamblul vieții elevului stau la îndemâna profesorului de Religie ca instrumente prioritare.

6

P4 T1
U3 S3

Conceperea unor modele de predare
care să valorifice dinamica spațiului didactic
(intrarea din, statornicirea în, ieșirea spre)
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Ce înțelegem prin modele de predare a Religiei care valorifică dinamica
spațiului didactic?
2. „Comoara adevăratelor valori” – un model de predare a Religiei care
valorifică dinamica spațiului didactic
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:

• Veți interveni oportun în activitățile susținute la fiecare nivel școlar al perioadei primare pentru a asigura o dinamică eficientă a spațiului didactic
• Veți sprijinii elevii, într-o manieră personalizată, să-și construiască echilibrul psihologic pe baza înțelegerii dinamicii spațiului didactic la ora de
Religie

III. Cuvinte-cheie

mediu de formare spirituală, dinamica spațiului didactic

Ora de Religie îi conferă spațiului didactic o valoare deosebită, îl transformă dintr-un
spațiu oarecum rigid și în general restrictiv într-un mediu de formare spirituală. Acest
caracter specific al orei de Religie poate fi pus în valoare astfel încât elevii din învățămân5’
tul primar să considere că ora de Religie este cea mai frumoasă, ora care îi ajută conPrimii pași siderabil să se apropie de mediul de învățare școlar și să îl agreeze, beneficiind astfel mai
mult de pe urma timpului petrecut în școală. Dar impactul pozitiv al unei ore de Religie bine dirijate poate
depăși cu mult limitele celor 50’ de activitate didactică și chiar cadrul instituției de învățământ. Punând în
valoare dinamica spațiului didactic la ora de Religie, profesorul de Religie poate genera dezvoltarea valorilor
elevilor săi, valori pe care aceștia le vor manifesta pretutindeni în activitatea și în viața lor. Astfel, este recomandat ca profesorii să conceapă constant noi modele de valorificare a dinamicii spațiului didactic, un concept
(și o viziune didactică inovativă) care poate asigura coerența procesului educativ-formativ al școlarilor mici.

1. Ce înțelegem prin modele de predare a Religiei
care valorifică dinamica spațiului didactic?
• „Dinamica spațiului didactic” vizează relația existentă între mediile în care copilul își
desfășoară viața, în principal familia și școala, în cazul elevilor din ciclul primar.
• Modelele de predare care valorifică dinamica spațiului didactic sunt cele prin intermediul
5’
cărora se pune în evidență, într-o formă accesibilă copiilor, această relație prin:
Teorie
a) invocarea elementelor comune/diferite (prin contrast);
		
b) invocarea acțiunilor comune/diferite (prin contrast);
c) marcarea rolului fiecăruia și a importanței pe care o au în viața lor;
• Conceperea și utilizarea unor asemenea modele de predare va genera creșterea stării de confort a elevilor
în ambele medii și va facilita corelarea acestora în mod firesc.
Punctele a), b) și c) vă oferă reperele de concepere a unor astfel de modele de predare pozitiv-creativă
a Religiei care valorifică în scop educativ și formativ dinamica spațiului didactic.

30’
Practică

Exercițiu pe grupe
Descrieți succint ce activități didactice (de 10-20 minute) puteți realiza cu elevii
dumneavoastră, pentru conținuturile de învățare din coloana stângă a tabelului de mai
jos, în care să valorificați dinamica spațiului didactic (relația dintre spațiul didactic și
alte medii în care copiii își desfășoară activitatea).
Conținuturi

Primii mei prieteni
(clasa pregătitoare)
Decalogul
(clasa a IV-a)
Ajutorul oferit celorlalți
(clasa a II-a)

2

Activități care valorifică
dinamica spațiului didactic

2. „Comoara adevăratelor valori” – un model de predare a
Religiei care valorifică dinamica spațiului didactic
20’
Teorie

Modelele de predare nu trebuie limitate în mod necesar la o scurtă activitate didactică sau
la o anumită oră din timpul anului școlar. Ele pot fi concepute astfel încât să ofere o temă
unui întreg semestru, alimentând permanent demersul educativ-formativ al disciplinei
Religie și asigurând continuitatea în învățare și în înțelegere a elevilor. Prezentăm în
continuare o propunere în acest sens.

Dat fiind faptul că acest model este unul complex și care presupune mai multe etape, le vom
numerota, pentru a vă putea orienta mai ușor.
Model
1. La începutul semestrului, pregătiți pentru elevii dumneavoastră câte un carton similar celui de mai jos
și dedicați prima oră confecționării unui mic cufăr din carton. Elevii vor fi încântați să înceapă anul cu o
asemenea activitate deosebit de plăcută la vârsta lor.

2. După ce ați finalizat confecționarea acestui mic cufăr, explicați-le că, pe parcursul întregului semestru,
aceasta va fi comoara lor de valori pe care o vor îmbogăți în măsura în care vor fi atenți și implicați la ora de
Religie.
3. Discutați cu elevii despre cunoștințele lor din domeniul disciplinei Religie: sfinți, sărbători, Biblie, biserică,
valori, responsabilități, etc. Apoi dirijați-i să scrie ceea ce știu pe câte un bilețel pe care să îl adauge în como3

ara de valori. Astfel, cufărul va conține, în prima fază, ceea ce elevii dumneavoastră ȘTIU DEJA. Argumentați importanța acestei activități cu ideea că fiecare lucru pe care îl cunosc le poate folosi în viață și de aceea
este important să îl poarte cu ei mereu – mai întâi sub această formă fizică, apoi, cu vârsta, la nivel mintal.
4. Dacă aveți timpul necesar să predați o primă lecție, chiar și scurtă, cereți la final elevilor să scrie pe un mic
bilețel cuvântul-cheie sau propoziția scurtă care descrie ceea ce au învățat și să îl pună în interiorul cufărului.
Cu ce putem îmbogăți astăzi comoara valorilor?
Ce înveți aici, duci cu tine, face parte din comoara ta personală de valori!
• Ce știam despre Moise înainte de ora de azi?
• Ce am învățat azi despre Moise?
		• Ce îmi va fi de folos din cele învățate azi și, mai ales, cum?
5. Apoi, pentru ora viitoare, solicitați-le să pună în cufăr un bilețel pe care să scrie un cuvânt-cheie sau o
propoziție scurtă care exprimă o experiență din familie, avută în decursul săptămânii. Această experiență
poate fi pozitivă sau negativă! Este important de accentuat acest aspect.
6. Acordați la începutul fiecărei ore câteva minute pentru a-i asculta pe elevii care doresc să explice ce au
adăugat în comoara lor de valori.
7. Este recomandat să acordați o atenție deosebită experiențelor negative pe care elevii vor avea curajul să
le destăinuie („azi m-am certat cu fratele/sora mea”, „azi nici măcar n-am vrut să vin la școală, dar dacă
trebuie…” etc.), și să vă focusați pe schimbarea perspectivei elevilor asupra acestor experiențe, într-o perspectivă pozitivă. Vă atingeți scopul atunci când copiii se vor întoarce în familie cu un mod diferit de a privi
și aborda lucrurile. Astfel, veți putea contribui la o dezvoltare echilibrată a elevilor dumneavoastră, la viața
armonioasă a familiilor lor și, implicit, a comunității.

60’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți un alt model de predare care să valorifice dinamica spațiului didactic și să
ofere o temă unui întreg semestru, alimentând permanent demersul educativ-formativ
al disciplinei Religie și asigurând continuitatea în învățare și în înțelegere a elevilor.

Punctul pe i
Elevul care vine cu o experiență unică de viață interacționează cu mediul spiritual al orei de Religie
din spațiul didactic și se întoarce în comunitate îmbunătățit sufletește. Această dinamică a spațiului
didactic poate fi alimentată prin utilizarea de metode pozitiv-creative și prin mijloace moderne care
mențin viu interesul. Valorificarea experienței individuale și ghidarea acesteia spre adevăratele valori
în cadrul orei de Religie înseamnă împlinirea responsabilității de a oferi elevilor, în timpul acestei ore,
un autentic mediu de educare și formare spirituală.

4

P4 T1
U4 S2

Valorificarea dinamicii spaţiului eclesial
(intrarea din, statornicirea în, ieşirea spre)
în predarea pozitiv-creativă a Religiei
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Analogia cu cea mai familiară realitate din viața copilului, CASA
2. Analogia cu cel mai important mediu de socializare, FAMILIA
a. Unitatea comunității/familiei
b. Atmosfera pozitivă
3. Analogia cu cele mai de impact figuri ale copilăriei, SUPEREROII
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:

• Veți cunoaște modalități concrete de valorificare a dinamicii spațiului
eclesial în predarea Religiei
• Veți cunoaște reperele necesare creării unor activități care să valorifice
dinamica spațiului eclesial în predarea Religiei
• Veți putea sprijini mai eficient elevii în corelarea experienței din spațiul
cultic cu cea din ora de Religie și cu ansamblul experienței lor de viață

III. Cuvinte-cheie

spațiu eclesial, dinamică, experiență de viață

Conceptul de dinamică a spațiului eclesial la ora de Religie exprimă relația existentă între
mediul eclesial, ora de Religie și ansamblul experienței de viață a elevului1. Această relație,
5’
odată înțeleasă în toate aspectele sale, poate deveni un instrument util la îndemâna proPrimii pași fesorului de Religie. Astfel, prioritățile în valorificarea dinamicii spațiului eclesial, având
în vedere constant faptul că nu ținem ora de Religie în spațiul de cult, ci în cadrul școlii, sunt: • înțelegerea
modului în care copiii se raportează la spațiul de cult, în lumina experienței lor de viață; • explicarea pe înțelesul lor a rolului spațiului de cult și asigurarea unei percepții pozitive asupra acestuia; • accentuarea acelor
elemente pe care, înțelegându-le, elevii le pot transmite familiei. Experiența unică a elevilor poate fi valorificată pentru a activa dinamica spațiului eclesial prin:
• ANALOGIE cu cea mai familiară realitate din viața copilului, CASA.
• ANALOGIE cu cel mai important mediu de socializare, FAMILIA.
• ANALOGIE cu cele mai de impact figuri ale copilăriei, SUPEREROII.
Recunoaștem! Este o adevărată provocare pentru profesorul de Religie să valorifice dinamica spațiului
eclesial lucrând cu elevii în afara lui. Însă modelele construite pe baza celor trei analogii, propuse în cadrul
secvenței, îi vor facilita această sarcină, putându-se iniția demersul didactic de la elemente apropiate elevilor,
de la ceea ce se poate numi „lumea lor”.

1. Analogia cu cea mai familiară realitate
din viața copilului, CASA
Casa… fiecare copil are în casa sa un loc preferat, chiar și în cazul în care familiile sunt numeroase
și spațiul restrâns. În mod deloc surprinzător, și în Biserică lucrurile se petrec la fel.
Într-o clasă cu siguranță există elevi care merg des la biserică, elevi care fac acest lucru
5’
rar, elevi care nu merg niciodată la biserică, dar au intrat cel puțin o dată într-un locaș
Teorie
de cult sau elevi care nu știu cum arată o biserică în interior. Exercițiile pe care le aplicați
la clasă trebuie să aibă în vedere această diversitate de experiențe. Le puteți cere elevilor fie să își amintească
experiențe legate de spațiul bisericii, fie să își imagineze anumite aspecte. Astfel, vă asigurați că elevii care nu
merg la biserică nu se vor simți marginalizați și/sau ignorați.

Model

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

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

Descriere...

Locul din Biserică...

Asemănări cu locul preferat de acasă:

Secvența de față este în continuitate tematică cu secvența on-line P4_T1_U4_S1_Dinamica_spațiului_eclesial (intrarea din,
statornicirea în, ieșirea spre) – studiu individual, teme de reflecție, parcursă anterior.
1

2

Exercițiu pe grupe
Creați un exercițiu prin care să îi apropiați pe elevi de spațiul Bisericii încă din timpul
orei de Religie valorificând analogia „casă-Biserică”.

20’
Practică

2. Analogia cu cel mai important
mediu de socializare, FAMILIA
a) Unitatea comunității/familiei
Participarea la serviciile liturgice presupune implicarea într-o acțiune cultică a unei
comunități care mărturisește aceeași credință. Asumarea și mărturisirea unei credințe
10’
comune este, pentru acea comunitate, un factor de unitate. Astfel, fiecare persoană
Teorie
participantă la serviciile liturgice devine parte din comunitate prin mărturisirea de
credință pe care o face și la care își raportează întreaga existență, întreaga viețuire. Mărturisirea de credință
este, pe lângă o sinteză teologică a adevărurilor pe care le investim cu convingerea noastră profundă, și o
temelie a tuturor actelor noastre. Iată de ce unitatea care caracterizează comunitatea în timpul săvârșirii
actelor de cult depășește cadrul strict al locașului de cult, determinând modul de viață în ansamblul său.
La nivel micro, familia funcționează într-o manieră similară, împărtășind valori comune care se transpun
în faptele săvârșite zilnic în relație cu ansamblul societății/comunității umane. Copiii participă în general
împreună cu familia la serviciile liturgice iar acolo au ocazia să sesizeze unitatea care caracterizează marea
„familie” a bisericii, unitate similară cu cea experimentată acasă. De aceea, poate fi explicată ideea de unitate
a comunității și valoarea acesteia pornind de la analogia cu experiența din familie.
Solicitați elevilor să identifice activitățile pe care le realizează singuri și alături de familie sau de
comunitatea eclesială. Prin intermediul discuțiilor, ajutați-i să sesizeze această diferență.
Model
Completează spațiile din tabelul de mai jos, urmând modelului din primul rând al tabelului.

1.

Ce fac eu singur la
biserică?

Ce fac împreună
cu comunitatea la
biserică?

Ce fac eu singur
acasă?

Ce fac împreună
cu familia?

Aduc un mic dar

Rostesc Tatăl
nostru

Îmi fac temele

Luăm cina
împreună

2.
3.
4.
5.

3

Model

Solicitați elevilor să identifice principalele valori personale și cele pe care le împărtășesc cu întreaga familie. Prin intermediul discuțiilor, ajutați-i să sesizeze această diferență, să identifice
valorile comune și modul în care acestea le influențează faptele în fiecare zi. Același tipar de
valori personale și valori împărtășite este operant în cazul raportării lor la comunitatea eclesială.

Mie
Tatălui
meu…
Mamei
mele…
Fratelui
meu…
Surorii
mele…
Bunicului
meu…
Bunicii
mele…

20’
Practică

Îmi
place…

Lectura

Să ajut/să
ajute pe alții

Vizionarea
de fimle

Buna
dispoziție

vacanța

Hannah
Montana

Sportul

Pictura

sinceritatea

Muzica

Completează spațiile din tabelul de mai jos, urmând modelului din prima coloană a tabelului.

x

x

Îi place…

x

Exercițiu individual
Indicați 3 valori personale și 3 valori împărtășite cu comunitatea eclesială și modul în
care fiecare dintre ele vă influențează faptele în fiecare zi.
Valoare personală

Modul în care vă influențează faptele

Valoare împărtășită
cu comunitatea eclesială

Modul în care vă influențează faptele

1.
2.
3.

1.
2.
3.

25’
Practică
4

Exercițiu individual
Concepeți un exercițiu prin care să determinați elevii să identifice corelația dintre 5 valori (sinceritate, corectitudine, ajutorarea aproapelui etc.) și faptele pe care acestea le determină în viața de zi cu zi.

b) Atmosfera pozitivă
Momentele cultice sunt prilejuri de înțelegere a bunătății lui Dumnezeu pe care o revarsă
în lume, către noi, oamenii. Serviciile liturgice mărturisesc, pe de-o parte, darurile cu
5’
care El ne-a învrednicit și ne învrednicește, iar pe de altă parte, constituie o oportunitate
Teorie
de a „întoarce” darul din ale Sale, întâi de toate fiind darul doxologiei făpturii noastre.
Atmosfera este întotdeauna una pozitivă, marcată de încredințare în bunătatea și iubirea Lui pentru noi,
de creștere în credință, în nădejde și în dragoste deopotrivă față de Dumnezeu și față de semeni. În unele
servicii există chiar momente de acordare a iertării, a sărutării păcii etc., momente care nu sunt altceva decât
expresia vizibilă a comuniunii și a iubirii reciproce care caracterizează membrii comunității. Armonia dintre
participanții la serviciul cultic, limbajul pozitiv utilizat – cu accent pe lumină, bunătate, bucurie, iubire,
iertare, etc. –, diversitatea elementelor estetice prezente, toate acestea crează un complex pozitiv de elemente
care se adresează făpturii în întregul ei.
Apoi, pacea care caracterizează locașul de cult este nu doar rezultatul valorilor pozitive care sunt
promovate aici, ci este un rod firesc al prezenței lui Dumnezeu. Astfel, atmosfera din acest spațiu și experiența
pozitivă pe care el o facilitează depășește planul strict uman și ține de dimensiunea sacramentală a lui, de ceea
ce ne deschide accesul încă de aici la bucuria vieții veșnice în comuniune cu Dumnezeu, când nu-L vom mai
vedea ca în oglindă, prin ghicitură (I Cor 13, 12).

armonie

bună
înțelegere

frumos

prezența lui
Dumnezeu

încredințare

bine

bucurie

pace

așteptare
mântuitoare

adevăr

veselie

fraternitate

iertare

lumină

credință

nădejde

Dacă reușim să readucem în mintea elevilor, prin diverse exerciții, aceste elemente, să le explicăm
într-o manieră accesibilă ca modalități de abordare pozitivă a relaționării noastre cu Dumnezeu și cu semenii,
vom putea:
• pe termen scurt: să transpunem în ora de religie această atmosferă pozitivă.
• pe termen mediu și lung: să asigurăm o receptare corectă a aspectelor pozitive care caracterizează
experiența cultică și, implicit, vom asigura înțelegerea acesteia într-o manieră echilibrată.
A-i învăța să trăiască această experiență pozitivă în mediul cultic înseamnă a contribui la înnoirea lor
continuă, odată cu fiecare nouă intrare în locașul de cult. În acest sens, propuneți elevilor mici exerciții care
să le solicite gândirea cu privire la spațiul de cult, dar să le permită să se exprime creativ. Sunt recomandate
exercițiile care le cer soluții „artistice”!
5

Model

Exercițiul va solicita elevilor asocierea unor valori pozitive cu spațiul de cult. În urma realizării
acestui exercițiu, dacă veți discuta cu ei și veți accentua prezența elementelor pe care le aleg și le
reprezintă grafic, la următoarea intrare în spațiul de cult vor fi mult mai conștienți în mod firesc
de existența acelui element.

Alege un element din tabelul de mai jos și exprimă grafic modul în care tu vezi prezent acest
element în biserică. Ex. Este lumină în biserică? Dacă da, cum apare ea? Desenează sau pictează
o imagine ca răspuns la această întrebare.

6

armonie

bună
înțelegere

frumos

prezența lui
Dumnezeu

încredințare

bine

bucurie

pace

așteptare
mântuitoare

adevăr

veselie

fraternitate

iertare

lumină

credință

nădejde

25’
Practică

Exercițiu pe grupe
Elevii au uneori o atitudine reticentă față de spațiul cultic deoarece îl asimilează cu plictiseala. Creați un exercițiu prin care să conștientizați elevii de atmosfera pozitivă și activă
din spațiul cultic.

3. Analogia cu cele mai de impact figuri ale
copilăriei, SUPEREROII
5’
Teorie

Supereroii… personaje iubite de copii, modele pentru unii dintre ei, pot să intre foarte ușor
în jocul profesorului de a aduce Biserica aproape de copii, de „a o aduce” în sala de clasă.
Elevii vor fi receptivi la exerciții în care să fie prezenți eroii lor preferați. „Amestecarea”
sfinților în această galerie, deși poate fi privită la început cu reticență, va aduce copiilor
beneficii pe termen lung.

Ascultați cu atenție lectura. Găsiți 3 asemănări între acțiunile sfinților/personajelor despre care
vi s-a citit și eroii/supereroii voștri preferați.
Sfântul/personajul biblic

Eroul/Supereroul

Calitățile care îi aseamănă

1.

1.
2.
3.

2.

1.
2.
3.

3.

1.
2.
3.

Punctul pe i
Ora de Religie, prin natura sa formativă, este, dintre toate disciplinele, mediul compatibil cu ansamblul experienței de viață al elevilor, care merită exploatată din plin. Aplicarea modelelor prezentate și
conceperea unora similare care să valorifice analogii cu trei dintre cele mai importante experiențe ale
elevilor la vârsta ciclului primar (casa, familia, supereroii) va contribui la corelarea diferitelor tipuri
de experiență și la dezvoltarea echilibrată și armonioasă.

7

P4 T2
U2 S6

Identificarea aspectelor vizuale, auditive și kinestezice
ale experienței religioase
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Prezența aspectelor VAK în experiența religioasă
2. Aspecte VAK în cultul particular, valorificabile la ora de Religie
3. Aspecte VAK în cultul public, valorificabile la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți identifica aspectele VAK ale experienței religioase
• Veți putea valorifica aceste elemente în predarea pozitiv-creativă a Religiei

III. Cuvinte-cheie

experiență religioasă, acte de cult, cântare religioasă, gesturi liturgice, lectură
biblică, rugăciune, aspecte VAK

Experiența religioasă – prin care înțelegem aici suma de acte cultice împlinite atât în
cadrul comunității, cât și în cultul particular – prezintă aspecte VAK pe care profesorul
de Religie le poate evidenția în vederea unei mai bune înțelegeri a semnificațiilor acestor
5’
acte de către elevi. Atunci când elevii pot identifica în cadrul unui ritual liturgic desPrimii pași fășurat într-un mediu eclesial elementele VAK indicate de profesorul de Religie la clasă,
ei vor acorda o importanță sporită evenimentului prin corelarea actului respectiv cu semnificația simbolică
aferentă. Cu alte cuvinte, elevii vor manifesta un interes evident pentru ritualurile desfășurate în locașul de
cult și, cu timpul, vor fi integrați mai ușor în comunitatea eclesială.
Ca atare, în cadrul acestei secvențe dorim să stabilim câteva repere de identificare a aspectelor VAK în
manifestările de natură religioasă, atât în cultul divin public, cât și în cel particular, precum și câteva opțiuni
de punere în valoare a acestora în predarea prin exerciții aplicate.

1. Prezența aspectelor VAK
în experiența religioasă
În contextul acestei secvențe, experiența religioasă este percepută ca o sumă de acte
care presupun o dimensiune de relaționare a omului cu Dumnezeu. Ea se realizează pe
două planuri sau în două medii distincte: în cultul particular și în cel public. Analiza
elementelor VAK prezente în cele două medii de experiență religioasă (cultul particular
5’
și cultul public – a se vedea punctele 2. și 3. din cuprinsul secvenței de față) indică o
preponderență a elementelor kinestezice, urmate îndeaproape de cele vizuale. Aceeași
Teorie
prioritate este recomandat să o stabilească și profesorul de Religie în alegerea exercițiilor
prin intermediul cărora dorește să fixeze cunoștințe și să genereze valori.

e ste z i c

vizu

k in

al

Frecvența aspectelor VAK în cult

a u d it i v

2. Aspecte VAK în cultul particular,
valorificabile la ora de Religie
Fiecare elev, la vârsta ciclului primar, este puternic influențat de mediul familial, în ceea
ce privește practica religioasă. Există însă situații în care elevii transmit familiei anumite
cunoștințe dobândite în timpul orei de Religie, contribuind efectiv la „intensificarea” vieții
5’
religioase a întregii familii. Curăția sufletească a copiilor este greu de refuzat atunci când
Teorie
aceștia le propun părinților să postească, să se roage, să participe la serviciile liturgice,
în sfârșit, să pună în practică cele învățate de ei la școală. Având în vedere diversitatea elevilor în ce privește
practica religioasă a familiei, este important ca profesorul să fie atent la modul de prezentare a elementelor
VAK care pot fi identificate în cultul particular, pentru a nu-i leza pe acei elevi care sunt mai puțin familiarizați
cu aceste elemente. Dimpotrivă, este recomandat ca profesorul să le facă o prezentare completă, detaliată a
acestor elemente și a semnificației lor spirituale – pentru „cunoscători”; va fi o reîmprospătare binevenită a
informațiilor în timp ce, pentru cei mai puțin „cunoscători”, va fi o eficientă introducere în temă.
2

În cadrul cultului particular, principalele elemente VAK sunt:

•
•
•
•

Aspecte VAK în cadrul cultului particular
Elemente vizuale
Elemente auditive
Elemente kinestezice
icoană/imagini religioase
• fondul muzical/ cântarea
• folosirea cărților de cult
lumânare/candelă
• rostirea cu voce tare
• aprinderea de tămâie și aromate
carte de rugăciuni
• aprinderea candelei/lumânării
spațiu amenajat pentru rugăciune
• semnul crucii
• îngenunchere
• închinare
• metanie

Model

Discutați cu elevii dumneavoastră pe marginea următoarelor întrebări compatibile cu fiecare
dintre stilurile VAK:
a) VIZUAL: Ce credeți că simbolizează lumânarea sau candela pe care o aprindem atunci când ne rugăm?
b) AUDITIV: Ați încercat să vă rugați în gând? Dar cu voce tare?
c) KINESTEZIC: De ce credeți că avem nevoie de o carte de rugăciuni atunci
când vrem să ne rugăm?
Pornind de la imaginile din fișa de lucru, discutați cu elevii despre utilitatea fiecărui obiect, despre prezența acestuia în cultul particular sau public, despre semnificațiile spirituale ale luminii.

Model
Identificați asemănările și deosebirile dintre obiectele desenate și explicați, în cazul fiecăruia,
unde apar în cadrul cultului. Ce înseamnă prezența luminii în cult?

45’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți un exercițiu pozitiv-creativ prin care să învățați eficient elevii despre aspectele
vizuale ale cultului particular.

3

2. Aspecte VAK în cultul public,
valorificabile la ora de Religie
Spre deosebire de cultul particular, în cazul cultului public cadrul este unul mult mai
amplu, participanții sunt mai numeroși, actele cultice sunt mult mai diversificate, ceea
ce înseamnă o multitudine de aspecte VAK, inclusiv cele identificate anterior în cazul
10’
cultului particular. Această diversitate poate fi privită ca o gamă bogată de material
Teorie
didactic la dispoziția profesorului de Religie. Fiecare din elementele VAK poate constitui
obiectul unui exercițiu, al unei activități didactice, astfel încât elevul să îi înțeleagă rolul și semnificația în
cadrul cultului. O mai bună cunoaștere și înțelegere a aspectelor VAK va genera, treptat, o înțelegere mai
profundă a cultului de către elevii dumneavoastră.
Având în vedere bogăția de elemente VAK ce caracterizează cultul public, am ales, cu titlu exemplificativ,
Sfânta Liturghie.
Aspecte VAK în cadrul Sfintei Liturghii
• pictura
• cădelnița
• mobilierul
• lumânarea
• iconostasul
• Sfintele Vase
• preotul
• crucea
Elemente
• veșmintele preotului
• Liturghierul
vizuale
• obiectele de cult
• vasul cu anafură
• Sfânta Masă
• lingurița de împărtășit
• Sfânta Evanghelie
• cărțile de cult
• vasul cu untdelemn sfințit
• cântările de la strană
• sunetul cădelniței
Elemente • citirile din cărțile de cult
• rostirea Crezului
auditive • sunetul clopotului
• atingerea discului cu steluța în semnul crucii
• sunetul de toacă
• binecuvântarea preotului cu Sfânta Evanghelie
• închiderea și deschiderea ușilor împărătești și diaconești
• însemnarea cu semnul Sfintei Cruci
• primirea lumânării și a pomelnicului
• ieșirea cu sfânta evanghelie pe solee
• cădirea bisericii
• rostirea apostolului de sub policandru
• citirea Sfintei Evanghelii de pe analog
• ridicarea mâinilor preotului în timpul Heruvicului
• ieșirea cu Cinstitele Daruri
Elemente
• ridicarea aerului de pe Cinstitele Daruri
kinestezice
• mișcarea dverei
• îngenuncherea
• închinarea
• ridicarea Sfintelor Daruri în timpul prefacerii
• ritualul împărtășirii
• ducerea Sfintelor Vase la proscomidiar
• ieșirea pe solee pentru rugăciunea amvonului
• binecuvântarea finală
• rostirea cuvântului de învățătură
• miruirea credincioșilor

4

Organizați un joc de rol ce are ca temă Taina
Cununiei. Distribuiți elevilor următoarele roluri
(unele personaje pot lipsi dacă profesorul consideră că excluderea acestora nu va afecta bunul
Model
mers al jocului de rol): preotul, un cântăreț, un
paraclisier, o pereche de miri, o pereche de nași, părinții mirilor,
un fotograf (care va spune ce vrea să surprindă și ce consideră el
că este cel mai important) și trei categorii de spectatori (unii care
observă aspectele vizuale, alții pe cele auditive, iar alții pe cele
kinestezice și le prezintă în timpul desfășurării acțiunii). Oferiți,
la nevoie indicațiile necesare privitoare la specificul ritualului
caracteristic acestei Sfintei Taine. La final, explicați semnificația
celor mai importante aspecte VAK. Acest model are o eficiență ridicare în captarea atenției asupra elementelor
VAK în cadrul Sfintei Taine a Cununiei.
Suplimentar, puteți sugera elevilor să fie creativi în confecționarea obiectelor și materiile necesare pentru
această Taină.
Organizați un joc de rol ce are ca temă Taina Botezului. Distribuiți elevilor următoarele roluri
(unele personaje pot lipsi dacă profesorul consideră că excluderea acestora nu va afecta bunul mers
Model
al jocului de rol): preotul, un cântăreț, un paraclisier, o pereche de nași, părinții copilului (în cazul de față, o păpușă
ar fi suficientă pentru a ține locul noului născut), o moașă care
aduce copilul la biserică, un fotograf (care va spune ce vrea să
surprindă și ce consideră el că este cel mai important) și trei categorii de spectatori (unii care observă aspectele vizuale, alții pe
cele auditive, iar alții pe cele kinestezice și le prezintă în timpul
desfășurării acțiunii). Oferiți, la nevoie, indicațiile necesare privitoare la specificul ritualului caracteristic acestei Sfintei Taine. La final, explicați semnificația celor mai importante
aspecte VAK. Acest model are o eficiență ridicată în captarea atenției asupra elementelor VAK în cadrul Sfintei
Taine a Botezului.
Suplimentar, puteți propune elevilor să fie creativi în confecționarea obiectelor și a materiilor necesare pentru această Taină.
Concepeți un exercițiu în cadrul căruia să familiarizați elevii cu câteva din elementele
kinestezice ale cultului public, la alegere.

45’
Practică

Punctul pe i
Buna cunoaștere a elevilor noștri, împletită cu o capacitate de adaptare a modului de predare la
specificul stilurilor de învățare VAK reprezintă, pentru profesorul de Religie, o adevărată rețetă a succesului. Și aceasta pentru că experiența religioasă oferă o multitudine de elemente de tip VAK asupra
cărora se poate dirija cu ușurință atenția și interesul elevilor, în funcție de profilul lor. Invocarea în
predare a elementelor VAK din cadrul cultului va genera familiarizarea elevilor cu acele elemente
exterioare care slujesc procesului de creștere spirituală, lăuntrică. Din acest motiv, este recomandat ca
profesorii să identifice aceste elemente VAK și să le introducă pregnant în ora de Religie.
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P4 T2
U3 S2

Predarea Religiei în funcție de
stilul de învățare preponderent vizual –
studiu individual, teme de reflecție
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Caracteristicile elevului cu stil de învățare vizual
2. Utilizarea imaginilor/elementelor video
a. în funcție de perioada liturgică
b. în funcție de conținuturile de învățare
c. în funcție de momentele activității didactice
3. Valorificarea elementelor vizuale ale formelor de limbaj
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți identifica modalități concrete de optimizare a predării Religiei pentru elevi cu stil de învățare preponderent vizual
• Veți construi demersuri didactice care să utilizeze strategii pozitiv-creative adaptate stilului vizual de învățare a școlarilor mici

III. Cuvinte-cheie

predare, stil de învățare vizual

Imaginea are o putere sugestivă deosebită, mai ales pentru școlarul mic. Prin intermediul analizatorului vizual, cea mai mare cantitate de informații este captată mental și
5’
transformată în cunoștințe folositoare dezvoltării personale.
Activitățile de la ora de Religie, prin strategiile didactice pozitiv-creative pe care le vaPrimii pași
lorifică, pot constitui o adevărată încântare pentru ochi, o sărbătoare pentru vederea
sufletească și un „festin” al învățării.
Ce ne spune Sfânta Scriptură despre „vedere”?
• Femeia I-a zis: ”Doamne, văd că Tu ești prooroc.” (Ioan, 4,19)
• Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar El le-a zis: ”Tină a pus pe ochii mei, și m-am spălat și văd.”
(Ioan 9,15)
• Atunci Moise și-a zis: ”Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuiește” (Ieșirea 3,3)
• Și a zis: ”Iată văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 7,56)
• Căci ochii Domnului văd oriunde, peste tot pământul, pentru ca să sprijine pe toți care sunt cu inima lor
întreagă la el.” (II Cronici, 16,9)
• Voi sta de strajă și mă voi așeza în turnul cel de veghe ca să priveghez și să văd ce-mi va grăi mie și ce-mi va
răspunde la tânguirea mea. (Avacum 2,1)
• Și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine și, întorcându-mă am văzut șapte sfeșnice de
aur.” (Apocalipsa 1,12)
• La grădina nucilor m-am dus ca să văd verdeața văii, dacă a dat vița de vie și dacă merii au înflorit. (Cântarea Cântărilor 6,11)

1. Caracteristicile elevului cu stil de învățare vizual
- Preferă întotdeauna un suport vizual (ilustrații, fotografii, diagrame, filme, cărți, obiecte de cult etc.), pe
lângă prezentările verbale;
- Are nevoie de multă liniște, atunci când studiază; este distras de zgomotele din jur;
- Este atras de culori, de forme și folosește instrumentele de lucru, pentru a-și accesibiliza înțelegerea;
- Înțelege mult mai ușor dacă sunt realizate reprezentări grafice (scheme, schițe, diagrame, instrumente
ale artelor vizuale etc.);
- Este un fin observator al tuturor componentelor vizuale ale actului didactic.

2. Utilizarea imaginilor/elementelor video
a) În funcție de perioada liturgică:
Profesorul va selecta material video specific evenimentelor religioase, cu respectarea calendarului liturgic. La finalul unei perioade calendaristice (o săptămână/o lună) sau la încheierea unei perioade liturgice,
vor fi amintite evenimentele perioadei următoare și vor fi aduse materiale corespunzătoare, cu impact vizual
asupra școlarilor mici.
Spre exemplu, în perioada Triodului, vor fi prezentate icoane, alte materiale didactice de impact vizual (cărți ale Sfintei Scripturi, planșe, ilustrații, albume), care să-i sensibilizeze pe copii din punct de vedere vizual
și să-i motiveze pentru a-și îmbogăți cunoștințele cu informații despre perioada Postului Învierii Domnului.
Temă de reflecție
Cât de ancorată în calendarul liturgic este activitatea
mea didactică, în mod obișnuit?
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b) În funcție de conținuturile de învățare:
Toate conținuturile programelor școlare pentru clasele de nivel primar acceptă o varietate de mijloace
vizuale, atât tradiționale, cât și moderne, pozitiv-creative, care ajută mult învățare și care sunt agreate de către
vizuali. De asemenea, creativitatea profesorului, cât și a elevilor, poate fi mult dezvoltată și valorizată.
De exemplu, la clasa a II-a, la conținutul Înmulțirea pâinilor și peștilor, reprezentarea grafică a minunii, cât
și lecturarea din Sfânta Scriptură sau de pe fișe de activitate, îi ajută mult pe elevii vizuali în sedimentarea
cunoștințelor.
De asemenea, pot fi utilizate metode moderne ale învățării prin cooperare, care să opereze cu aceste
mijloace de învățământ: controversa academică, cubul, acvariul, ciorchinele etc.
Temă de reflecție
În portofoliul de specialitate, am o bază actualizată de material
didactic pentru vizuali, ordonată tematic și pe niveluri școlare?
c) În funcție de momentele activității didactice:
Toate tipurile de design didactic (ERR, evaluare, recapitulare și sistematizare, sensibilizare religioasă)
ale întregului areal didactic (curricular, extracurricular, extrașcolar) permit folosirea suportului didactic vizual, în toate etapele activităților.
De exemplu: La clasa a III-a, la activitatea curriculară de tip ERR cu conținutul: Moise, alesul lui
Dumnezeu, poate fi valorificat material intuitiv vizual bogat, respectiv:
- planșe sau imagini video cu personalitatea biblică a lui Moise și cu momente importante din
biografia acestuia;
- fragmente fișate din Pentateuh;
- bilețele colorate cu cuvinte-cheie sau referințe
ale Sfinților Părinți, ale teologilor despre Moise;
- jocuri în care să fie folosite soluții vizuale de rezolvare (integrame, eseuri, acrostihuri și alte formule literare, scheme și diagrame) etc.
d) Ca material de decorare a spațiului de lucru
Vizualii sunt fini observatori ai întregului context în care se desfășoară activitatea la clasă deci, implicit, ei sunt sensibili și la elementele de decor. Iată de ce crearea atmosferei vizuale are efecte pozitiv-creative
asupra învățării.
De mare efect este implicarea lor directă în activitatea de decorare și de aranjare a spațiului didactic,
de aceea este recomandat să-i responsabilizăm în acest sens și să le valorificăm potențialul creativ.

45’
Practică

Exercițiu individual
Exemplificați, în cazul fiecărui criteriu de utilizare a imaginilor/elementelor video, o situație concretă în care ați folosi astfel de materiale pentru a facilita procesul de învățare
la ora de Religie pentru elevi cu stilul de învățare preponderent vizual. Descrieți succint
materialul pe care l-ați utiliza și care ar fi beneficiul sau beneficiile utilizării acestuia.

Criteriul de utilizare

Materialul utilizat
(scurtă descriere)

Marcarea beneficiului/
beneficiilor didactice

În funcție de perioada liturgică
În funcție de conținuturile de învățare
În funcție de momentele
activității didactice
Ca material de decorare a
spațiului de lucru

3

Ca suport intuitiv pozitiv-creativ în activitățile didactice moderne:
În laboratoarele de informatică și în sălile multimedia ale instituțiilor școlare, informația prezentată
sub formă digitală este mult agreată de copii, deoarece înțelegerea este facilitată și se realizează în manieră
plăcută și distractivă.
Softuri
educative
animate

Lecții AeL

Materiale
digitale utilizabile

Jocuri de tip
RPG (Role Playing
Game)

Imagini video
în format 3D

Aceleași rezultate de calitate pot fi obținute și în alte spații destinate învățării de specialitate (biserici,
planetariu, muzee etc.). Avantajul cel mai mare al activităților care valorifică formatul digital este acela că
materialul furnizat stimulează considerabil studiul individualizat, învățarea centrată pe copil, încurajând pe
fiecare în parte, prin respectarea ritmului personal de lucru și de înțelegere a cunoștințelor.

3. Valorificarea elementelor vizuale
ale formelor de limbaj
• Elemente vizuale ale limbajului verbal:
Pentru a-i activa în cadrul orei pe copiii vizuali, profesorul va folosi preponderent verbe care le atrag
atenția acestora, accentuând verbele respective.
De exemplu: „Vedem cu toții ciorchinele sărbătorilor creștine!”
		
„Colorăm numai obiectele de cult din imagine!”
		
„Scriem numele fiecărei personalități biblice!”
		
„Completăm Decalogul cu cuvintele care lipsesc din enunțurile formulate!”
		
„Citim cuvintele rostite de Mântuitorul!”
		
„Privim icoana Nașterii Domnului!”					
• Elemente vizuale ale limbajului paraverbal: Talentul pedagogic al profesorului îi va indica acestuia
să adopte o atitudine deschisă, zâmbitoare, încurajatoare, empatică față de școlarii mici. De asemenea, va
avea o privire caldă și o vestimentație prin care să arate respect față de actul didactic.

45’
Practică

Exercițiu individual
Identificați în textele biblice cât mai multe fragmente cunoscute pe care le considerați compatibile cu stilul de învățare preponderent vizual. Spre exemplu, episodul Schimbării la Față
permite exploatarea temei luminii pe care elevii cu stil de învățare vizual o vor reține și înțelege cu ușurință. Apoi prezentați colegilor textele identificate și discutați despre modul în
care le puteți valorifica la clasă pentru a facilita învățarea elevilor cu stil de învățare vizual.

Punctul pe i
Educația moral-religioasă are o dimensiune puternic vizuală, pe care profesorul de Religie o poate
valorifica prin introducerea suportului intuitiv vizual-spațial pentru învățare. Din aceste rațiuni, se
recomandă „exploatarea” (în sens pozitiv!) acelor materiale didactice, elemente de limbaj verbal și
paraverbal care sunt compatibile cu stilul de învățare vizual. Efectele procesului de învățământ astfel
conceput și realizat la ora de Religie vor fi vizibile pe termen lung.
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P4 T2
U3 S3

Predarea Religiei în funcție de
stilul de învățare preponderent auditiv
- studiu individual, teme de reflecţie
(30’ teorie, 90’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Elemente esențiale pentru predarea Religiei în funcție de stilul de învățare preponderent auditiv
2. Utilizarea muzicii/elementelor audio
3. Valorificarea elementelor auditive ale limbajului verbal
4. Valorificarea limbajului paraverbal
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți valorifica elementele compatibile cu stilul de învățare preponderent
auditiv în predarea Religiei
• Veți putea oferi elevilor cu stil de învățare preponderent auditiv o experiență de învățare pozitivă și eficientă
Veți dispune de un mini-vocabular specializat pentru predarea Religiei
elevilor cu stil de învățare predominant auditiv

III. Cuvinte-cheie

stil de învățare auditiv, muzică, limbaj verbal, limbaj paraverbal

Cine are urechi de auzit…
să vadă… ce scrie despre
auzire mai jos!

Temă de reflecție
Muzica îmi influențează
starea de spirit?

Procesul de învățare are la bază cuvântul. Modul în care profesorul rostește anumite
cuvinte, inflexiunile vocii, tonalitatea sau asocierea cu anumite fragmente muzicale
conținuturile de învățare sunt foarte repede receptate și decriptate de elevi. Rolul profe5’
sorului de Religie este acela de a fi vestitor al credinței și efectul cuvintelor sale este puterPrimii pași nic la elevii de vârste mici. Pentru cei cu stil de învățare preponderent auditiv, cunoștințele
se asimilează mai repede dacă vocea, cuvântul, muzica și tăcerea sunt folosite pentru a facilita învățarea.
Misiunea profesorului de Religie este aceea de a explica și interpreta pentru elevii săi textul Sfintei
Scripturi, viața Bisericii, momentele cultice, etapele vieții spirituale etc., prin cuvinte specifice pentru stilul
auditiv, prin asocierea cu fragmente muzicale/audio și, uneori, prin tăcere, pe care elevii o vor percepe ca un
punct de maximă emoție.
Temă de reflecție
Prin ce elemente pot stimula
capacitatea de învățare auditivă?

1. Elemente esențiale pentru predarea Religiei
în funcție de stilul de învățare preponderent auditiv:
1. Utilizarea muzicii/elementelor audio: religioase, clasice sau alte genuri pe care
profesorul le consideră adecvate scopului învățării.
2. Valorificarea elementelor auditive ale limbajului verbal1: spre exemplu, accentuarea
15’
elementelor din textul biblic compatibile cu acest stil de învățare.
Teorie
3. Valorificarea limbajului paraverbal2 utilizat de profesor: tonul, intensitatea vocii,
volumul, ritmul, inflexiunile, accentele etc.
Valorificarea acestor trei categorii de elemente va oferi elevilor cu stil de învățare preponderent auditiv
o experiență pozitivă la ora de Religie.

Limbajul verbal este abordat pe larg în programul Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul liceal (P6), în secvența:
P6_T1_U1_S1_Limbajul_verbal – valorificarea_lui_la_ora_de_Religie.
2
Limbajul paraverbal este abordat pe larg în programul Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul liceal (P6), în
secvența: P6_T1_U1_S2_Limbajul_paraverbal – valorificarea_lui_la_ora_de_Religie.
1

2

2. Utilizarea muzicii/elementelor audio
a. Muzica religioasă poate fi utilizată:
- În funcție de perioada liturgică: profesorul poate selecta scurte fragmente de
muzică religioasă pe care să le pună în relație cu momentul liturgic apropiat orei
respective, explicând succint semnificația piesei muzicale. Astfel, se va asigura
înțelegerea relației dintre muzică și evenimentele cultice/liturgice.
Exemple: cântări specifice Nașterii Domnului, Botezului, Învierii etc.
În acest sens, probabil nu ar fi de dorit să audiați cu elevii
colinde interpretate de Ștefan Hrușcă în perioada Paștilor…
Eventual, Un copac cu flori, că tot e primăvară!
b. Muzica religioasă poate fi utilizată:
- În funcție de tema predată: profesorul poate alege unele fragmente muzicale în care sunt reflectate
anumite învățături de credință, norme de comportament, îndemnuri misionare. Exemple: troparul
Botezului Domnului – pentru a vorbi despre Sfântul Duh, despre Sfânta Treime; troparul Rusaliilor –
despre ucenicii Mântuitorului etc.
„În Iordan botezându-Te, Tu, Doamne, închinarea Treimii
s-a arătat. Că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe
Tine numindu-Te. Și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase
Dumnezeule și lumea ai luminat, mărire Ție!”
Tropar, glasul 1,
la Botezul Domnului

- În funcție de discuțiile de la clasă: dacă profesorul sesizează că elevii au o anumită preocupare mai deosebită, pentru un anumit subiect, pe lângă explicații și informații, le poate oferi și un fragment muzical
în care ei să identifice elemente de răspuns la preocupările lor.
c. Muzica religioasă poate fi utilizată:
- Ca fundal muzical: în această situație, se recomandă utilizarea muzicii religioase într-o limbă străină, care va distrage
mai puțin atenția elevilor de la conținuturile de învățare sau
de la sarcinile de lucru propuse, dar va crea o atmosferă de
meditație, propice prezentării conținuturilor de învățare de
la Religie.
Efectele benefice ale muzicii religioase asupra stării emoționale au fost constatate într-o serie de ample studii , și ele depășesc granițele confesionale.
Învățați, învățați, învățați…
să cântați, s-ascultați, și…’nvățați!
Mandi M. MILLER, „The Emotional Effects of Music on Religious Experience: A Study of the Pentecostal-Charismatic Style of Music and Worship”, în Psychology of Music, Aprilie 2002, vol. 30, pp. 8-27; Tores THEORELL, Psychological
Health Effects of Musical Experiences: Theories, Studies and Reflections in Music Health Science, Springer, 2014.
3
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20’
Practică

Exercițiu individual
Propuneți o secvență de lecție în care să valorificați un fragment de muzică religioasă,
la alegere, pentru unul din următoarele trei cazuri:
a) În funcție de perioada liturgică
b) În funcție de tema predată
c) În funcție de discuțiile de la clasă

FIȘĂ DE LUCRU
Tema orei de Religie: ___________________________________________________
În funcție de4: ________________________________________________________
Textul fragmentului muzical religios (citat sau rezumat): ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Justificarea propunerii:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Alte recomandări de utilizare a aceluiași fragment muzical pentru predarea altor teme:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Temă de reflecție
Este muzica clasică compatibilă
cu ora de Religie?

4
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Se va indica aici unul din punctele a), b) și c) de mai sus.

d. Muzica clasică poate fi utilizată la ora de Religie:
- Ca fundal muzical: pe tot parcursul orei;
- Ca argument/exemplificare a faptului că experiența religioasă poate fi exprimată și
prin manifestări de tip cultural. Se pot asculta, în acest sens, missele lui Mozart sau
alte fragmente cu caracter religios.
e. Alte fragmente muzicale/audio (care să nu fie religioase, nici clasice) pot fi utilizate la ora de Religie:
- Dacă, într-un fel sau altul, servesc procesului educativ-formativ specific orei
- Dacă, prin inserarea a 1-2’ de muzică agreată de elevi se crează o atmosferă de familiaritate și confort
în clasă, care va putea fi valorificată ulterior de profesor în predare
- Dacă sunt mici înregistrări audio (descrieri ale unor locuri de interes religios, poezie religioasă interpretată etc.) prin care profesorul își susține/îmbogățește discursul.

3. Valorificarea elementelor auditive
ale limbajului verbal
20’

Sublinierea/accentuarea elementelor auditive ale limbajului verbal poate aduce un
plus de valoare orei de Religie. Dacă avem un colectiv de elevi în care predomină stilul
de învățare preponderent auditiv, atunci va fi în interesul nostru să accentuăm acele
elemente ale unui episod biblic, spre exemplu, în care există astfel de elemente.
Teorie
Exemple din textul biblic:
• „am strigat noi către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri; iar Domnul a auzit
strigarea noastră” (Deut 26,7);
• „Şi tot poporul a trâmbiţat şi a strigat cu glas mare, dând laudă Domnului pentru
ridicarea templului Domnului.” (3Ezd 5,83)
Elevii vor reține mult mai ușor, prin asociere cu aceste elemente, și firul narativ al întregului episod prezentat.

20’
Practică

a. Brainstorming (20’)
Elemente de limbaj verbal recomandate pentru stilul de învățare auditiv
a) Ce cuvinte/expresii trebuie utilizate cu predilecție de către profesorul de Religie pentru a stimula capacitatea de învățare auditivă a elevilor? Identificați cât mai multe astfel
de cuvinte și expresii.
Vocabular recomandat
vocea era...
se auzea

ca de tunet
striga
a. Brainstorming (20’)
Elemente de limbaj verbal recomandate pentru stilul de învățare auditiv
a) Ce cuvinte/expresii trebuie utilizate cu predilecție de către profesorul de Religie pentru a stimula capacitatea de învățare auditivă a elevilor? Identificați cât mai multe astfel de cuvinte și expresii.
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Vocabularul optim în predarea Religiei pentru stilul de învățare auditiv

b. Exercițiu individual (20’)
Lecturați episodul învierii fiului văduvei din Nain (Lc 7,11-16), observând elemen20’
tele auditive din text – cele care pot fi utilizate ca elemente determinante ale asimilării
conținuturilor de către elevii cu stil de învățare auditiv. Apoi, în coloana din dreapta,
Practică completați după modelul propus cel puțin 2 variante de îmbogățire a descrierii biblice
pe care le puteți utiliza la clasă pentru a vă adapta discursul la stilul de învățare preponderent auditiv. Aveți
în vedere următoarele aspecte:
1. Rămânerea în acord deplin cu ideea textului biblic
2. Identificarea celor mai potrivite expresii pentru a stimula capacitatea de reținere a informației de
către elevii cu stil de învățare auditiv
Învierea fiului văduvei din Nain
(Lc 7,11-16)

Interpretați textul, adăugând cuvinte specifice stilului
auditiv:
Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime.
Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un
- Văduva plângea fără mângâiere
mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi
mulţime mare din cetate era cu ea.
Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu - Cuvintele adresate de Iisus văduvei erau blânde și calde
plânge!
ca ale unui părinte
Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau
- La apropierea Mântuitorului se lăsă o liniște de mors-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.
mânt
- Chemarea adresată tânărului mort a fost puternică
precum un tunet
Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat - Plânsul jalnic al mamei devine plâns și strigăt de bucurie
mamei lui.
Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu,
- Strigau cu glas mare toți cei care văzuseră minunea
zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.
-
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4. Valorificarea
limbajului paraverbal
20’
Teorie

În ceea ce privește valorificarea limbajului paraverbal la ora de Religie, trebuie să avem în
vedere două aspecte principale:
1. În primul rând, e necesar ca profesorul de Religie să valorifice limbajul paraverbal
în sensul utilizării, în general, a unui ton, volum, ritm care să transmită elevilor o
stare de calm, siguranță și confort psihic. Atmosfera pozitivă a orei va genera un
grad ridicat de asimilare a informațiilor de către elevi.
2. Sublinierea/accentuarea anumitor elemente din conținuturile de învățare
prin valorificarea limbajului paraverbal poate aduce un plus de valoare orei
de Religie. Tonul, intensitatea vocii, volumul, ritmul, inflexiunile, accentele etc.
ne pot servi la punerea în valoare a episoadelor, personajelor biblice, momentelor
cultice. Elevii vor reține mult mai ușor, prin asociere cu aceste elemente, conținutul
informativ prezentat.

Punctul pe i
Pentru a realiza optimizarea procesului educativ-formativ la ora de Religie pentru elevii cu stil de
învățare preponderent auditiv, profesorul dispune de o serie de instrumente utile: elemente audio, elemente auditive ale limbajului verbal, elemente de limbaj paraverbal. Asumarea acestor modalități de
transmitere a cunoștințelor prin valorificarea vocii, a cuvântului, a muzicii și chiar a tăcerii reprezintă
o oportunitate pentru profesorul de Religie de a-și îndeplini cu succes misiunea didactică și formativă
în cazul elevilor cu stil de învățare preponderent auditiv.

7

P4 T2
U4 S1

Elaborarea de strategii didactice
specifice stilurilor de învăţare,
din perspectivă psihopedagogică şi psihosocială
(45’ teorie, 75’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Strategii didactice specifice stilului de învățare vizual
2. Strategii didactice specifice stilului de învățare auditiv
3. Strategii didactice specifice stilului de învățare kinestezic
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți cunoaște cum să elaboraţi strategii didactice specifice stilurilor de
învăţare VAK
• Veți putea utiliza mai multe activităţi în funcţie de stilul preponderent
de învăţare a elevilor
• Veți avea posibilitatea să evaluaţi strategiile didactice din perspectivă
psihopedagogică şi psihosocială

III. Cuvinte-cheie

auditiv, vizual, kinestezic, învăţare, strategie, psihopedagogic, psihosocial

Stilurile de învăţare VAK sunt teoretizate acum, în zilele noastre, dar ele i-au caracterizat
pe primii creştini şi au stat la baza transmiterii învăţăturii de credinţă. Însuși Mântuitorul
5’
Iisus Hristos Și-a transmis învăţătura pe cale orală, făcând astfel apel la stilul de învățare
Primii pași auditiv. De asemenea, încă din perioada paleo-creştină, când majoritatea oamenilor nu
aveau acces la educaţie instituţionalizată, transmiterea învăţăturii de credinţă se făcea cu ajutorul cântărilor,
al imaginilor şi al simbolurilor creştine.
Prin elaborarea de strategii didactice eficiente, adaptate la specificul stilurilor de învățare, ne
poziționăm în continuitatea acestei tradiții creștine de a face apel la vedere, auzire și implicare pentru a asigura o foarte bună asimilare a informației și o autentică experiență religioasă.

10’
Teorie

1. Strategii didactice specifice
stilului de învățare vizual

Elevul cu stil de învăţare preponderent vizual:

reţine informaţiile
prin citit/scris

se poate folosi de
vizualizare pentru a
reţine informaţia

Elevul
preponderent
vizual

învaţă
din ilustraţii,
imagini video,
proiecţie de filme,
hărţi

înţelege informaţia
atunci când o vede

Este recomandat ca strategiile didactice pe care le elaborăm să conţină elemente care să ţină cont de
toate aceste aspecte ale învăţării bazate pe stilul vizual.
Din perspectivă psihopedagogică:
• Putem lua în considerare posibilitatea de a le cere elevilor să-și închidă ochii şi să vizualizeze
mintal prezentarea pe care o facem clasei. Imaginarul este un domeniu prea puţin exploatat
atunci când vine vorba de copii. De asemenea, prezentarea de imagini statice sau de filme generează în mintea elevilor o gamă largă de conexiuni şi asocieri.
• La fel ca stilul auditiv, cel vizual este ideal pentru transmiterea de informaţii în special elevilor
de la clasele mici. Pentru început imaginile sunt explicite, iar elevilor li se cere doar să le observe
şi să le descrie. Cu cât ei înaintează în vârstă, imaginile devin mai abstracte, iar elevii dezvoltă
abilităţi de asociere a imaginilor cu unele cazuri reale, cu noţiuni învăţate anterior.
• Indiferent de natura activităților propuse, este esențială diversitatea strategiilor didactice utilizate și o creștere treptată a complexității exercițiilor.
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Din perspectivă psihosocială:
• La vârstele mici, învăţarea se produce prin joc şi prin imitaţie și, din acest motiv, copiii îşi vor
aminti întotdeauna că au văzut gesturile făcute de credincioşi şi de slujitori în cadrul cultului.
Această capacitate de percepere a mesajului cultic în mod vizual poate fi cultivată în cadrul orelor de Religie. Spre exemplu, în cadrul cultelor ortodox, romano-catolic, greco-catolic, ortodox
de rit vechi (limba ucraineană), o mare parte de informaţie teologică este transmisă prin icoane,
picturi şi sculpturi cu caracter religios. Dacă elevul învaţă în cadrul orei de Religie care este
reprezentarea grafică a divinităţii sau a sfinţilor, mediul vizual al bisericii îi va deveni familiar.
Cândva o elevă de la clasa 0 m-a întrebat cum arată Dumnezeu. Întrebarea a intervenit atât de
brusc în timpul lecţiei încât mărturisesc că eram pe punctul de a mă recunoaşte în poziţie de
„şah mat”. Răspunsul salvator pentru onoarea mea didactică a venit din partea unei alte eleve:
„Daca mergi la biserică, ai să-l vezi pe Dumnezeu! E desenat acolo!”.
• Desigur, capacitatea de pătrundere a mesajului vizual din ce în ce mai complex, care ajunge
până la simbolistica anumitor gesturi ale slujitorilor, se dezvoltă treptat, iar profesorul de Religie
poate juca un rol important în această privință.

25’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți scenariul unui scurt-metraj cu tema „faptele bune” pe care ați dori să îl prezentați elevilor cu stil de învățare preponderent vizual.
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15’
Teorie

2. Strategii didactice specifice
stilului de învățare auditiv

Elevul cu stil de învăţare preponderent auditiv:
reţine înformaţiile
din explicaţiile oferite
la clasă

înţelege mai bine
indicaţiile predate
auditiv

Elevul
preponderent
auditiv

învaţă prin
verbalizarea
cunoştinţelor

îşi aminteşte
bine materialele
audiate
Este recomandat ca strategiile didactice pe care le elaborăm să conţină elemente care să ţină cont de
toate aceste aspecte ale învăţării bazate pe stilul auditiv.
Din perspectivă psihopedagogică:
• Exploatarea stilului de învăţare auditiv reprezintă o prioritate pentru clasa 0 şi clasa I, unde
elevii reţin ușor informaţia în acest fel.
• Prin utilizarea de strategii didactice care să valorifice stilul lor preponderent de învăţare, elevii
se vor simţi confortabil în cadrul activităţilor, iar probabilitatea ca ei să dezvolte în mod firesc
competenţele generale şi specifice va creşte simțitor.
• Strategiile didactice care sunt centrate pe stilul de învățare auditiv îi ajută pe elevi să-şi dezvolte
gradul de atenţie şi concentrare, memoria auditivă, imaginaţia.
Din perspectivă psihosocială:
• Folosirea stilului auditiv în educaţia religioasă este justificată de faptul că o foarte mare parte
a cultului se bazează pe aspectul auditiv. Cântările, citirile din Sfânta Scriptură sunt realizate în
principal de cor şi de slujitori, astfel încât credincioşii percep o bună parte din mesaj în mod
auditiv.
• Prin elaborarea de strategii didactice specifice stilului auditiv, profesorul de Religie îl pregăteşte
pe elev pentru a recepta componenta auditivă din cadrul cultului. Şi acolo există o strategie cu
o anumită finalitate. Momentele serviciului divin sunt dispuse într-o anumită ordine, cântarea
alternează cu citirea, toate cu scopul de a-l pregăti pe credincios pentru punctul culminant
al fiecărui serviciu liturgic. Prin strategiile didactice specifice stilului auditiv elevul va putea
realiza analogii, momentele cultice devenindu-i astfel mai accesibile.

20’
Practică
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Exercițiu pe grupe
Concepeți o activitate didactică pozitiv-creativă în cadrul căreia să utilizați 4-6 interjecții pentru a accentua punctele esențiale ale unui episod biblic la alegere.

15’
Teorie

3. Strategii didactice specifice
stilului de învățare kinestezic

Stilul de învăţare kinestezic conduce la dezvoltarea unor strategii didactice deosebit de agreate de
către elevi. În piramida învăţării1, însuşirea cunoştinţelor prin explicarea lor altora şi prin experimentare
ocupă poziţiile de la bază, ceea ce înseamnă că sunt cele mai eficiente.
Elevul cu stil de învățare preponderent kinestezic:

învaţă din
aplicaţii
practice

prezintă o foarte
bună coordonare
motorie

Elevul
preponderent
kinestezic

manifestă
nerăbdare atunci când
nu poate acţiona

Elevul
preponderent
kinestezic

Strategiile didactice specifice stilului kinestezic sunt mai complexe şi necesită un timp mai îndelungat
pentru proiectare.
Din perspectivă psihopedagogică:
• Strategiile didactice specifice stilului kinestezic au marele merit de a determina interacţiunea
între elevi. Prin preponderenţa activităţilor pe grupe, elevii au ocazia de a lucra împreună, de
a comunica. În acest mod vor putea fi evitate în viitor stările de inhibiţie induse de poziţia
în bancă unul în spatele celuilalt, elevii vor avea curaj să se exprime în public, vor şti cum
să comunice cu ceilalţi fără a căuta să-şi impună părerea proprie sau să accepte mereu, din
timiditate, părerea colegului.
Din perspectivă psihosocială:
• Aceste momente de interacţiune sunt cu atât mai importante în cadrul orei de Religie unde
elevii deprind spiritul comunitar şi de întrajutorare, unde se pregătesc să devină membri
responsabili ai comunităţii religioase.
• Dincolo de faptul că învăţarea prin experienţă este mai uşoară şi mai plăcută, strategiile
specifice stilului kinestezic pot avea drept rezultat produse materiale cu care elevii îşi pot
îmbunătăţi mediul de predare.
• În plus, manifestările cultice abundă în momente kinestezice pentru care elevii sunt pregătiţi
prin strategiile specifice elaborate de profesorul de Religie.

1

Studiu realizat de National Training Laboratories – Bethel, Maine, SUA, preluat din Oana Constantinescu, Strategii didactice, p. 2
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25’
Practică

Exercițiu pe grupe
Concepeți o activitate didactică pozitiv-creativă în cadrul căreia să utilizați nisip, apă și
lumină, pentru a preda un anumit conținut de învățare.

Punctul pe i
Identificarea și adoptarea strategiilor didactice optime pentru fiecare stil de învățare poate aduce
un plus de valoare orei de Religie. Cu cât demersul profesorului se va adapta, succesiv, la fiecare
dintre cele trei stiluri VAK, elevii vor recepta tot mai ușor și mai rapid informațiile și valorile transmise, neresimțind un efort deosebit. De aceea, este de dorit să păstrăm constant acest obiectiv, în
încercarea de a asigura o oră de Religie atractivă dar, mai ales, eficientă în raport cu obiectivele de
învățare și de formare specifice.
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P4 T1
U1 S3

Identificarea strategiilor optime de predare
în funcție de profilul psihologic al elevilor cu nevoi speciale
(așa numiții „elevi problemă”)
(60’ teorie, 120’ practică)

I. Cuprinsul secvenței
Primii pași
1. Cauze și strategii adecvate elevilor cu nevoi speciale la ora de Religie
2. Miza relației profesor-elev în contextul abordării elevilor cu nevoi speciale
3. Abordarea pozitivă – strategie optimă de predare a Religiei în cazul
„elevilor problemă”
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvențe de învățare:
• Veți conștientiza mai bine profilul psihologic al copiilor cu nevoi speciale și implicațiile acestuia
• Veți putea utiliza strategii optime de predare pentru „copiii problemă”
• Veți avea posibilitatea să vă însușiți tehnici de îmbunătățire/
perfecționare a relației dumneavoastră cu elevii

III. Cuvinte-cheie

strategie, profil psihologic, elevi, predare, probleme, nevoi speciale

Dintotdeauna, procesul didactic a fost asemenea unei „piese de teatru” jucată în direct, care
a avut ca actori principali elevii și profesorii, cu multele lor calități și diversele lor probleme,
dar cu rezultate fără de care nu s-ar putea vorbi de progres. Această secvență își propune să
5’
sprijine cadrele didactice în identificarea și utilizarea celor mai potrivite strategii de predare
Primii pași
raportat la profilul psihologic al elevilor care, din rațiuni variate, sunt considerați elevi cu
nevoi speciale, în general denumiți „elevi-problemă”. Cu titlu exemplificativ, în această categorie intră copiii care
provin din familii dezorganizate, care asistă la violențe domestice, care sunt subiectul abuzului de orice fel sau, pur
și simplu, care prin caracterul lor necesită o atenție specială din partea profesorului. În special datorită naturii formative a disciplinei, este important ca acești elevi să se bucure de atenția și de stilul de predare adaptat la nevoile lor.

1. Cauze și strategii adecvate
elevilor cu nevoi speciale la ora de Religie
„În centrul fiecărei dificultăți se află o oportunitate.”
(Albert Einstein)
Colectivul unei clase, indiferent de modalitățile prin care s-a făcut selecția elevilor,
nu este niciodată unul omogen. În fiecare colectiv există unul sau mai mulți elevi care
au un comportament neadecvat şi dificil atât în spațiul clasei, cât şi în afara acestuia.
15’
Sunt neastâmpărați, disturbă ora în diferite moduri, distrag atenţia colegilor, nu respectă
regulile şi regulamentele şcolare, au o atitudine în urma căreia se concluzionează că nu se
Teorie
pot concentra, nu îi motivează nimic, nu se implică în activităţile clasei, întârzie la şcoală, folosesc un limbaj
neadecvat etc. De cele mai multe ori, cauzele unor comportamente de acest fel sunt variate. Printre ele amintim:
• lipsa concordanței dintre curriculum și profilul psihologic al elevilor;
• monotonia activităților didactice propuse;
• lipsa abordărilor pozitive, apreciative, la adresa acestor elevi, coroborat cu faptul că nu au
încredere în ei înșiși;
• lipsa încurajării sau a atenției suficiente, din cauza comportamentului lor neadecvat;
• prezența unor dificultăţi în relaţionarea cu ceilalţi;
• existența unor probleme familiale și lipsa prietenilor;
• povara unor experienţe anterioare de învăţare negative, traumatizante;
• lipsa educației în familie, dobândirea unor comportamente neadecvate spațiului școlar, care,
necorijate, s-au agravat în timp;
• nu în ultimul rând, se cuvine să amintim de elevii care au anumite deficiențe, elevi care necesită,
la fel ca și cei menționați mai sus, atenție specială.
„Ar trebui să încercăm să trăim în așa fel încât dacă s-ar
pierde Evanghelia, numai privindu-ne cineva, ea să poată
fi scrisă din nou.” (Mitropolitul Antonie al Surojului)
Toate categoriile descrise mai sus sunt asimilate elevilor cu nevoi speciale, chiar dacă unii nu prezintă
deficiențe fizice sau psihice1. Educaţia elevilor cu nevoi speciale reprezintă o provocare atât pentru dascăli
şi părinţi, cât și pentru societate. Dar o abordare pedagogică eficientă va transforma situația dificilă într-o
oportunitate extraordinară de formare intelectuală și spirituală.
1

„Din categoria copiilor cu C.E.S. fac parte atât copii cu deficienţe propriu-zise – la care cerinţele speciale sunt multiple, inclusiv educative – cât şi copii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Pentru a realiza o
temeinică intervenţie educativ-recuperativă este necesară o cunoaştere sistematică a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţilor
de învăţare de care ei dispun.” Vezi: Emil Verza, Mircea Ştefan, Ilie Stănică, Gheorghe Radu, Doru Vlad Popovici, Mariana Popa,
Anca Rozorea, Florin Emil Verza, Psihopedagogie specială, București, 2012, p. 49.

2

Educaţia cu caracter de includere trebuie să pornească de la următoarele premise:
1. toţi elevii sunt diferiţi dar au drepturi egale;
2. toţi elevii au capacitatea de a învăța;
3. elevii provin din medii diferite, sunt de etnii, vârste, sexe diferite și fiecare are alte
abilități și alte percepții;
4. sistemul de predare trebuie să fie adaptat nevoilor elevului.
La ora de Religie este cu atât mai important ca întregul demers didactic să ia în considerare aceste premise, fapt ce asigură respectarea identității și încurajarea experienței personale de învățare și de creștere spirituală a
elevilor.
Un aspect prioritar în stabilirea strategiilor optime de predare a Religie în clasele cu elevi-problemă este
acela de a stabili de comun acord cu elevii regulile de funcționare la ora de Religie. De fapt, indiferent dacă în clasă
există sau nu elevi problemă, este de dorit ca profesorii să încerce instaurarea unei „democrații” în sala de curs, prin
stabilirea anumitor reguli, de comun acord cu elevii.

Model

Explicați elevilor modalitatea de aplicare a exercițiului la clasă, precum și utilitatea lui pe termen lung la ora de Religie. Discutați pe larg fiecare propoziție astfel încât să ajungă ei înșiși la
identificarea aspectelor pozitive și negative.

Citiți cu atenție fiecare propoziție și completați casetele cu cuvântul corespunzător părerii voastre:
SUNT DE ACORD (DA)
Elevii pot mesteca gumă în timpul orei
Elevii au voie să se joace în oră
Profesorul să ne citească povești
Profesorii au voie să pedepsească
Noi avem voie să îi supărăm pe alți colegi
Să ni se povestească despre Iisus
Elevii nu trebuie să facă teme
Toți elevii trebuie să fie tratați la fel
În fiecarea oră trebuie să ne rugăm
Trebuie să ne ajutăm colegii
Să vorbim când dorim
Să vorbim deodată mai mulți copii
Elevii pot aduce jucării la școală
Profesorii trebuie să fie blânzi
Elevii unei clase sunt toți prieteni

DA/NU

NU SUNT DE ACORD (NU)

DA/NU

Profesorul relatează diverse istorioare
Elevii au voie să fie neatenți
Elevii pot folosi telefonul în timpul
orei
Să ne legănăm cu scaunul
Să vorbim despre fapte bune
Să murdărim clasa
Profesorii trebuie să dea teme
Să aflăm despre copilăria lui Iisus
Să facem o lecție în aer liber
Elevii nu trebuie să învețe acasă
Nu e frumos ca elevii să se certe
Toți elevii trebuie să vină la școală
Profesorii pot ridica tonul
Elevii trebuie protejați la școală
Elevii pot fi obraznici

Temă de reflecție
Elevii sunt mai motivați să respecte regulile atunci când
acestea sunt stabilite de comun acord cu ei.
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Model

Distribuiți elevilor fișa de lucru și încurajați-i să fie cât mai sinceri în modul de completare
a acesteia.

Completați, cu sinceritate, chestionarul de mai jos.
Ce așteptări am eu de la profesorul de Religie

Cum mă voi comporta eu la ora de Religie

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

30’
Practică

4

Concepeți un exercițiu diferit de modelul anterior care să stea la baza stabilirii, împreună cu elevii dumneavoastră, a regulilor care trebuie respectate la ora de Religie. Acest
gen de exercițiu este foarte util în stabilirea unei relații bune între profesor și clasa de
elevi, nu numai în stabilirea regulilor.

2. Miza relației profesor-elev
în contextul abordării elevilor cu nevoi speciale
15’
Teorie

Întregul demers didactic este influențat de relația profesor-elev. Indiferent ce materie
predă un profesor, aceasta devine interesantă dacă profesorii învață să creeze o relație cu
elevii, astfel încât „nevoile profesorului sunt respectate de către elevi și nevoile elevilor
sunt respectate de către profesori.”2 Această relație are și mai multă greutate atunci când
este vorba de elevii-problemă. O relație bună profesor elev avem atunci când există:
„1. deschidere sau transparență
2. grijă față de celălalt
3. interdependență
4. diferențiere
5. satisfacție mutuală.”3

Cu siguranță, în majoritatea claselor există elevi care au un comportament inadecvat spațiului școlar,
deranjând atât profesorul cât și colegii. Astfel, disciplina la clasă devine o problemă pentru majoritatea
profesorilor. Mulți dintre aceștia încearcă să reinstaureze ordinea la clasă prin metode coercitive, chiar dacă
ele se reduc de cele mai multe ori doar la amenințări. Această tactică pedagogică s-a dovedit a nu fi cea mai
eficientă, deoarece ea duce la amplificarea conflictului, la rebeliune și rezistență din partea elevului. Elevii
nu-și vor modifica decât temporar comportamentul, ei revenind la vechile obiceiuri atunci când profesorul
nu va mai fi de față. Iată de ce este importantă abordarea unor tehnici de comunicare noi care să conducă
elevul la o altă atitudine, asumată conștient și benevol.
Specialiștii au ajuns la concluzia că o importanță majoră în rezolvarea situațiilor dificile apărute în
activitatea de predare o are comunicarea. Astfel, profesorii trebuie să își dezvolte tehnici de comunicare
noi, care să aibă la bază o abordare pozitivă. În mod deosebit, profesorul de Religie trebuie să își însușească
metode de abordare a elevilor problemă astfel încât ei să nu se simtă respinși sau marginalizați.

30’
Practică

2
3

Concepeți un exercițiu prin care să stabiliți bazele unei
relații profesor de Religie-elev, în funcție de așteptările
acestora.

Thomas Gordon, Noel Burch, Profesorul eficient, traducere engleză Ioan Sava, (București, Editura TREI, 2011), 25.
Gordon Burch, Profesorul eficient, 44.
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1. Abordarea pozitivă – strategie optimă de
predare a Religiei în cazul „elevilor problemă”
20’
Teorie

Am vorbit despre tentația profesorilor de a instaura disciplina la clasă folosindu-și
autoritatea. Atunci când se renunță la această metodă și se abordează un limbaj pozitiv,
care nu implică termeni ce sugerează forța, rezultatele sunt spectaculoase. Am să vă dau
un exemplu:

Daniel deranja, pe lângă alte ore, și orele de Religie, hărțuindu-și mereu colegii. Oricât
îi atrăgea profesoara atenția să se liniștească, nu avea prea mare succes. Ora se petrecea într-o
oarecare tensiune, dar nu depășea cadrul normalității, până când, într-o zi, Daniel, supărat pe
vărul său, care era în aceeași clasă, a tăbărât pe acesta, începând să-l lovească. Profesoara a fost
convinsă că orice observație ar fi fost ineficientă și, îndreptându-se spre cei doi, i-a spus lui Daniel:
- Te rog frumos, oprește-te puțin și ascultă-mă.
- Nu-l las, îi arăt eu lui, a răspuns Daniel.
- Tu poți să continui să-l bați, lucrurile se vor înrăutăți și vor apărea complicațiile. Voi fi și eu
certată pentru voi. Nu mai bine mă ajuți să terminăm lecția? Tu scrii atât de frumos. Te rog,
vino la tablă și continuă să scrii în locul meu. Eu nu mă simt prea bine. (Daniel avea o caligrafie
impecabilă, dar nu excela la învățătura.)
- Doamna profesoară, numai pentru dumneavoastră mă opresc. Ce să scriu?
Lucrurile au intrat în normal, de fapt, într-un alt fel de normal de atunci încolo.... Deși pare
ficțiune, să știți că această relatare are la bază un fapt real grav, dar cu sfârșit fericit.
Oricât de greu le-ar fi dascălilor să se abțină de la observații, este indicat
să abordeze căi de comunicare prin care mesajele lor să fie pozitive, de toleranță
și iubire. Elevii vor respecta regulile în momentul în care își vor da seama că sunt
iubiți, că vă pasă de ei, că doriți să le neteziți căile spre un viitor frumos. Profesorii
de Religie au la îndemână atâtea exemple de iubire pe care să le urmeze. Îi puteți
învăța atât de multe lucruri bune, îi puteți modela și dezvolta în iubire deplină.
Copiii sunt bucuroși când învață lucruri noi, chiar și cei mai dificili dintre ei au
o curiozitate și o dorință ascunsă de a ști, pe care trebuie doar să o scoateți la
suprafață. Fiți foarte atenți la elevii cu probleme, vă veți da seama că ei vă transmit
mesaje prin care cer ajutor; trebuie doar să le recepționați și să găsiți calea de
comunicare cu ei. Toți elevii, iar cei cu probleme în mod special, trebuie ascultați
cu atenție și observați cu grijă și îndrumați spre alegeri care să le fie de folos.
Un copil fără probleme posedă o stimă de sine firească, se dezvoltă
armonios, este receptiv, pe când un copil cu cerințe speciale, indiferent de ce
natură sunt ele, se confruntă, adeseori, cu lipsa încrederii în propriile forțe, cu
frustrările marginalizatului și a veșnicului admonestat. Profesorii îl pot ridica din abisul resemnării și îi pot
reda încrederea în el. Pe un astfel de elev încercați să îl responsabilizați în cadrul lecției. Oferiți-i rol de lider
într-o grupă de lucru sau dați-i sarcini individuale, specificând că aveți încredere în forțele/capacitățile lui.
Încercați să schimbați percepția pe care o au colegii asupra lui și lăudați-i orice mic progres, încurajându-l
mereu. Faceți evidentă implicarea dumneavoastră în rezolvarea problemelor lui. Aceste mesaje au un impact
puternic asuptra elevilor, sensibilizându-i.4 Nu uitați să vă exprimați încântarea pentru reușita lui sau a
colegilor. Rezultatele nu vor întârzia să apară și atunci și bucuria dumneavoastră va fi una pe măsură.

4
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Gordon Burch, Profesorul eficient, p. 181-182.

Model

Dată fiind importanța limbajului în cadrul oricărei relații, este important să acordăm cuvintelor și expresiilor atenția pe care o merită, astfel încât să le putem valorifica cu scopul de a
îmbunătăți comunicarea cu elevii-problemă și a optimiza predarea Religiei inclusiv în cazul
acestora.
Încercuiți cu verde cuvintele sau expresiile care vă sugerează un limbaj plăcut și cu roșu pe cele
care aparțin unui limbaj care nu vă face plăcere să îl auziți.
îndrumare

impunere

fixarea limitelor

cooperare

nevoi împlinite

control

negocieri

ajutor

realizări

pedeapsă
decizii de comun
acord
aplicarea legii

confruntare

colaborare

ordin

negocieri

rezolvarea problemelor

încurajare

munca cu elevii

rezolvarea
conflictului

mustrare
duritate
susținere
rezolvarea
problemelor
influențare

Pentru 3 tipuri de comportament nepotrivit identificat, propuneți câteva intervenţii cu
rol de ameliorare a acestuia, aplicabile la disciplina Religie:

45’
Practică

Comportament identificat

Intervenţii cu rol ameliorativ

1.
2.
3.

Argumentați pro și/sau contra, în 5-10 rânduri, afirmaţia: Nu există „un copil dificil” ci
adulţi care nu au găsit încă o metodă educaţională adecvată pentru acel copil.

15’
Practică

Punctul pe i
Este un fapt real că aproape nu există clasă fără elevi care să prezinte nevoi educative speciale. Astfel,
profesorilor de Religie le revine misiunea de a aplica strategiile optime de comunicare și relaționare
cu aceștia. Noi am prezentat câteva abordări ce pot îmbunătăți substanțial calitatea comunicării cu
toți elevii dumneavoastră. Le prezentăm aici structurat:
• Renunțarea la atitudinea excesiv critică și abordarea unui limbaj pozitiv
• Abordarea unor atitudini din care să reiasă toleranța, înțelegerea, purtarea de grijă față de toți
elevii dar în special față de cei aflați în dificultate
• Atenția mărită la mesajele verbale și non-verbale pe care elevii dificili le transmit
• Încurajarea permanentă
• Acordarea de sarcini de lucru în cadrul procesului de predare
• Sensibilizarea colectivului
• Folosirea unor jocuri în cadrul activității de predare prin care să îi mobilizați și pe elevii cu nevoi
speciale
• Folosirea de chestionare pe baza cărora veți putea îmbunătăți relația cu elevii.
Profesorul de Religie trebuie să devină dascălul cel mai apropiat și iubit de elevi pentru că, transmițându-le grija și dragostea lui, îi poate îndruma spre cunoașterea modelului desăvârșit, Mântuitorul Iisus Hristos.
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