
Limbajul verbal – 
valorifi carea lui la ora de Religie 

(90’ teorie, 120’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Avantajele comunicării orale
2. Metode de comunicare orală:
 a. Expunerea (povestirea, descrierea și explicația) 
 b. Interogația (catehetică, euristică și dezbaterea)
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște avantajele comunicării orale față de cea scrisă
• Veți putea să vă familiarizați cu principalele noțiuni privitoare la 
metodele de comunicare orală: expozitivă și interogativă
• Veți avea posibilitatea să vă deprindeți cu diferite tipuri de expunere și 
conversație.

III. Cuvinte-cheie
limbaj verbal, feedback, povestire, explicație, conversație, texte scripturistice 
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Limbajul verbal este cel mai uzitat tip de comunicare în cadrul demersului didactic și 
are ca obiectiv principal transmiterea de informații, idei sau atitudini. Pentru ora de 
Religie, acest tip de limbaj primește o conotație specială, deoarece predarea învățăturii 
de credință presupune și experierea ei. Menirea profesorului este, în primul rând, aceea 
de a-L împărtăși/cumineca elevilor prin cuvinte, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele 

acestuia împrumută din puterea ziditoare a Logosului divin (cf. In 1,1.3.9) și determină stări, acțiuni și com-
portamente în su� etele celor ce-l ascultă.

 Datorită faptului că un cuvânt are în sine forța de a chema realitatea invocată și de a mișca senti-
mentul și voința elevului numai prin rostire, forma în care acesta este înfățișat este extrem de importantă. 
O expunere fadă, monotonă, lipsită de conținut, poate obstrucționa forța ziditoare a cuvântului. Din aceste 
considerente, profesorului îi revine sarcina de a semăna cuvintele cu grijă, la timpul potrivit, unde și în sufl e-
tele cui trebuie. De profesionalismul și de calitățile lui didactice depinde forța ziditoare a cuvântului rostit 
sau scris.

 În cadrul acestei secvențe, vom expune câteva modalități de comunicare verbală prin care oferim pro-
fesorilor de Religie posibilitatea de a valorifi ca adecvat limbajul verbal în transmiterea învățăturii de credință.

5’

Primii pași

Termenul cuminecare ce provine din latinescul comunicare a primit, prin intermediul latinei 
eclesiale, în toate limbile romanice înțelesul de a se împărtăşi de la, a se împărtăşi întru ceva. 

(Constantin Noica, Rostirea � loso� c, p. 12)

„Cuvântul care caută să educe este un cuvânt ziditor, în sensul că, prin însăși emisiunea sa, poate 
edifi ca, construi, plămădi. Discursul educativ nu numai că invocă o realitate de realizat, dar o și 

face în parte.” (Constantin Cucoș, Curriculum ascuns, 412)

„Hristos a iubit Biserica, și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfi nţească, curăţind-o cu baia apei prin 
cuvânt…” (Ef 5,25-26)

1

„Taina Botezului, a cărei materie este apa, se consumă în interiorul cuvântului lui Dumnezeu, ex-
primat prin mărturisirea de credinţă și prin formula sacramentală” (Mitropolitul Bartolomeu)

2

„La Dumnezeu Cuvântul e atât de puternic, că are și caracter de Persoană. Uneori și omul vede în 
cuvântul său o putere aproape personală, deosebită de persoana sa, dar în același timp unită cu el. 
Dumnezeu e prin fi re Născător de Cuvânt, trăind cu El o comuniune.” (Dumitru Stăniloae)

3
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1. Avantajele comunicării orale 

15’

Teorie

Limbajul verbal reprezintă unul din tipurile de comunicare care are la bază unitatea mi-
nimală: cuvântul. Acesta poate fi  oral sau scris și, ca atare, se adresează atât auzului, cât 
și văzului. Până nu demult, științele lingvistice, dar și cele nelingvistice, au accentuat im-
portanța comunicării scrise. Acum, însă, accentul s-a mutat pe comunicarea orală care 
transmite și determină mult mai prompt un mod de acționare. 

Comunicarea verbală suscită mult atenția copiilor. Rapiditatea cu care pot fi  expuse conținuturile de 
învățare le oferă acestora posibilitatea să acceseze o mulțime de informații. Mai mult, ei pot avea acces direct 
la noțiunile care le stârnesc interesul, printr-o simplă întrebare. Sursa lor de informare, care este profesorul, 
poate să le ofere răspuns la nedumeririle particulare. Un text redactat nu poate să intuiască modul subiectiv 
în care persoana receptează mesajul în parte. În schimb, într-o comunicare verbală, posibilitatea de a răspun-
de într-o manieră adaptată la nevoile/interesele subiective ale fi ecărui elev constituie un avantaj important. 

Obținerea unui feedback instantaneu este esențială în demersul didactic. Acesta îi oferă profesorului 
posibilitatea de a sesiza, întâi de toate, cât de bine au înțeles elevii mesajul transmis. De asemenea, profesorul 
poate să constate printr-o simplă întrebare interesul/dezinteresul elevilor față de o temă sau de o secțiune 
din lecție. Ca atare, în urma feedback-ului, profesorul poate să corecteze sau să completeze mesajul cu multă 
ușurință, evitând astfel sincope sau erori în actul educativ.

Comunicarea verbală îi permite profesorului să-și accentueze mesajul prin elementele specifi ce lim-
bajului nonverbal și paraverbal. Acest fapt determină o mai bună asimilare a conținuturilor afectiv-atitudi-
nale deoarece, în urma unor studii recente, reiese că informațiile se transmit în cea mai mare proporție prin 
limbajul nonverbal – 55%, prin paraverbal – 38% și, restul de 7% revenind limbajului verbal1.  

Exempli� care:
Varianta 1 (comunicare scrisă). De fi ecare dată când ne simțim jigniți de cuvintele semenilor noștri, 

dăm dovadă că încă suntem mici și slabi. Reacția promptă și vehementă la auzul unor critici (fondate sau 
nefondate) nu ne face mai puternici. Să privim, în acest sens, reacția Mântuitorului din timpul Pătimirii Sale. 
El nu a reacționat la loviturile și injuriile care I-au fost aduse.

Varianta 2 (comunicare orală).
Observați dinamismul celei de-a doua variante, importanța feedback-ului și modul în care a fost 
aplicată ideea enunțată! 

1 Irinela Nicolae, Comunicare în educație (București, 2011), 63-6.

Audio

a. Expuneți succint o modalitate (aproximativ 50 cuvinte) de rezolvare a unei situații în 
care răspunsul unui elev la întrebarea dumneavoastră este greșit ca urmare a faptului că 
nu a fost atent la ceea ce ați predat.
b. Este necesar ca un profesor să ofere la rândul său feedback elevilor? Argumentați-vă 
răspunsul, oferind un exemplu concret (aproximativ 50 cuvinte).

c. În condițiile în care cuvintele Sfi ntei Scripturi sunt ziditoare prin ele însele, procentul scăzut (7%) pe care 
cercetătorii l-au oferit limbajului verbal în transmiterea conținuturilor afectiv-atitudinale este sau nu rele-
vant? Argumentați-vă răspunsul (aproximativ 50 cuvinte).

30’

Practică
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2. Metode de comunicare orală 

40’

Teorie

Având în vedere importanța sporită pe care o are comunicarea verbală pentru disciplina 
Religie, este oportun să expunem și, ulterior, să aplicăm aspectele cele mai relevante ale 
celor două metode de comunicare orală: expozitivă și interogativă. 

 A. EXPUNEREA 
 Ca metodă de predare, expunerea constă în prezentarea orală a noilor noțiuni prin intermediul po-
vestirii, descrierii, explicației, argumentării, prelegerii și expunerii cu oponent. Cu toate că pedagogii mo-
derni susțin că această metodă nu suscită și nici nu cultivă gândirea elevilor la fel de mult ca metodele crea-
toare, este indicat ca profesorul de Religie să folosească și această manieră de comunicare, fi indcă impactul 
ei poate fi  extrem de mare. 

a. Povestirea: metodă expozitivă cu ajutorul căreia sunt expuse oral evenimente (întâmplări, fapte) 
reale sau fi ctive ce au ca fi nalitate, pe lângă transmiterea unor cunoștințe noi, dezvoltarea anumitor senti-
mente și formarea de deprinderi pozitive în caracterul elevilor.

 Exigențe:
•  este necesar ca subiectul povestirii să aibă relevanța necesară pentru susținerea ideii religioase;
•  folosindu-se de elementele paraverbale și nonverbale, profesorul va asigura un climat emoțio-

nal cu ajutorul intonației, mimicii și a gesturilor sale;
•  pe parcurs pot fi  folosite materiale ce pot ilustra diferite aspecte din subiectul povestirii;
•  atunci când se impune, profesorul poate întrerupe povestirea pentru a răspunde unor întrebări 

sau pentru a introduce o explicație, dar cu mult tact pentru a nu afecta fi rul expunerii.

 b. Descrierea: metodă expozitivă prin intermediul căreia sunt subliniate cu precădere însușirile exte-
rioare ale persoanelor, obiectelor, fenomenelor etc.

 Exigențe:
•  să aibă ca fundament intuiția;
•  să nu subevalueze sau să supraevalueze nivelul de percepție al elevilor;
•  să se focuseze pe detaliile cele mai importante ale obiectelor și fenomenelor;
•  să încurajeze și să dezvolte spiritul de observație al elevilor.

„Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei 
şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum 

vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?” (In 7,44-47)

„…Și văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi  prooroc, ar ști cine e și ce fel e 
femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Și răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi 
spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute 
de dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care 
dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar 
El i-a zis: Drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am 
intrat în casa ta și apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele și le-a șters 
cu părul ei... (Lc 7,39-44)

Pilda celor doi datornici
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 B. INTEROGAȚIA 
 Având ca fundament dialogul dintre profesor și elev, metodele interogative se realizează 

atât prin conversație, cât și prin problematizare. 
30’

Teorie

c. Explicația: metodă expozitivă prin care sunt elucidate noțiuni ambigue, idei, citate ori evenimente 
scripturistice, parabole sau legiuiri morale, în vederea constituirii fundamentului necesar pentru funcția 
formativă a actului didactic. 

 Exigențe: 
•  este necesar ca profesorul să aibă în vedere nivelul de pregătire al elevilor și să țină cont de 

difi cultatea temei;
•  explicația nu poate contrazice învățătura de credință;
•  explicația va fi  făcută cu discernământ, astfel încât să nu omită elementele principale și nici să 

nu se îndepărteze de scopul lecției;
•  evitarea confuziilor și ambiguităților în demersul explicativ;
•  să fi e argumentată temeinic pentru a convinge1.

„După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureș-
te-ne nouă pilda cu neghina din ţarină. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este 
Fiul Omului. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fi ii împărăţiei; iar neghina sunt fi ii celui rău. 
Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și, 
după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi  la sfârșitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe 
îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile și pe cei ce fac fărădelegea, Și-i vor arunca 
pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi  plângerea și scrâșnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca 
soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.” (Mt 13,36-43)

Pilda cu neghina din ţarină

„O, rege! Tu priveai și iată un chip – acest chip era peste măsură de mare și strălucirea lui neobișnuită 
stătea înaintea ta și înfăţișarea lui era grozavă. Acest chip avea capul de aur curat, pieptul și braţele de 
argint, pântecele și coapsele de aramă, Pulpele de fi er, iar picioarele o parte de fi er și o parte de lut. 
Tu priveai și iată o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste picioarele de fi er și de lut și le-a 
sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în același timp fi erul, lutul, arama, argintul și aurul și au ajuns ca 
pleava de pe arie vara și vântul le-a luat cu sine fără ca să se găsească locul lor; iar piatra care a lovit 
chipul a crescut munte mare și a umplut tot pământul.” (Dn 2,31-35)

Visul lui Nabucodonosor

2 Sebastian ȘEBU et al, Metodica predării Religiei (Alba Iulia: Reîntregirea, 2000), 78-86.

a. Redactați, sub forma unei povestiri (ținând cont de rigorile expuse mai sus), o secvență 
din episodul căderii și reabilitării regelui David, precizând ideea pe care doriți să o scoateți 
în evidență.
b. Explicați motivul pentru care Mântuitorul a cerut ucenicilor Lui să-și iubească vrăjmașii 
(aproximativ 50 cuvinte).

50’

Practică

„Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească.” 
(apo� egmă patericală)



6

 Fiind considerată de scrierile patericale o cale spre adevăr, întrebarea este elementul principal ce ge-
nerează conversația. Ținând cont de faptul că, în cadrul procesului didactic, conversația este cea mai uzuală 
metoda de lucru, este fi resc să acordăm o atenție sporită interogației. O întrebare formulată corect și adecvat 
primește, de cele mai multe ori, un răspuns pe măsură. Cu cât aceasta este mai ambiguă, cu atât răspunsul 
va fi  mai general și lipsit de consistență pentru demersul urmărit de profesor. Așadar, în condițiile în care 
profesorul de Religie dorește să primească răspunsuri corecte și adecvate, se impune ca întrebările sale să � e 
formulate în consonanță cu următoarele exigențe:

•  să vizeze un singur aspect;
•  să fi e alcătuite explicit;
•  să pornească de la noțiuni deja cunoscute;
•  să conțină doar cuvinte cunoscute;
•  să fi e scurte;
•  să nu necesite întrebări ajutătoare;
•  să țină cont de regulile gramaticale;
•  să fi e cât mai accesibile;
•  să stimuleze gândirea;
•  să trezească interesul elevilor;

 Conversația poate fi  de mai multe tipuri: catehetică, euristică și colectivă (dezbaterea).

 a. Conversația catehetică este folosită de cele mai multe ori pentru verifi carea și consolidarea cunoș-
tințelor. Sub atenta coordonare a profesorului, elevii reproduc și prezintă informațiile deja asimila te de ei.

 b. Conversația euristică este utilizată cu precădere atunci când profesorul dorește să actualizeze no-
țiunile predate și când intenționează să realizeze trecerea spre o nouă lecție. 

c. Dezbaterea sau discuția colectivă este folosită în vederea consolidării sau a soluționării unei teme 
mai largi. Elevii vor contribui cu opiniile lor, fundamentate pe cunoștințele anterioare, la dezvoltarea și ana-
liza nuanțată a unei problematici familiare3.

„Dar ucenicii au uitat să ia pâine și numai o pâine aveau cu ei în corabie. Și El le-a poruncit, 
zicând: Vedeţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și vorbeau între ei, zicând: 
Aceasta o zice, fi indcă n-avem pâine. Și Iisus, înţelegând, le-a zis: De ce gândiţi că n-aveţi 
pâine? Tot nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de învârtoșată este inima voastră? Ochi aveţi 
și nu vedeţi, urechi aveţi și nu auziţi și nu vă aduceţi aminte. Când am frânt cele cinci pâini, la 
cei cinci mii de oameni, atunci câte coșuri pline de fărâmituri aţi luat? Zis-au Lui: Douăspre-
zece. Și când cu cele șapte pâini, la cei patru mii de oameni, câte coșuri pline de fărâmituri aţi 
luat? Iar ei au zis: Șapte. Și le zicea: Tot nu pricepeţi?” (Mc 8,14-21)

a

„Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun vouă: Că oricine 
se uită la femeie, poft ind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept 
te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din 
mădularele tale, decât tot trupul să fi e aruncat în gheenă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smin-
tește pe tine, taie-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele 
tale, decât tot trupul tău să fi e aruncat în gheenă.
S-a zis iarăși: Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire. Eu însă vă spun vouă: Că 
oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter, și 
cine va lua pe cea lăsată săvârșește adulter.” (Mt 5,27-32)

b

2 Sebastian ȘEBU et al, Metodica predării Religiei, 92-98.
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Și venind Iisus în părţile Cezareei lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii 
că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau 
unul dintre prooroci. Și le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu 
ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit ești Simone, 
fi ul lui Iona, că nu trup și sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Și Eu 
îţi zic ţie, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porţile iadului nu o vor 
birui. Și îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi  legat și în ceruri, 
și orice vei dezlega pe pământ va fi  dezlegat și în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să 
nu spună nimănui că El este Hristosul. (Mt 16,13-20)

b

a. Ținând cont de exigențele după care este indicat să se formuleze o interogație, alcătuiți 
10 întrebări (câte una pentru fi ecare exigență în parte). 

b. Identifi cați un pasaj din Evanghelii, unde Mântuitorul folosește conversația catehetică, iar altul unde fo-
losește dezbaterea. 

40’

Practică

Nr. 
ctr. Exigență Întrebare

1 Să vizeze un singur aspect
2 Să fi e alcătuite explicit
3 Să pornească de la noțiuni deja cunoscute
4 Să conțină doar cuvinte cunoscute
5 Să fi e scurte
6 Să nu necesite întrebări ajutătoare
7 Să țină cont de regulile gramaticale
8 Să fi e cât mai accesibile
9 Să stimuleze gândirea

10 Să trezească interesul elevilor

Punctul pe i
Pentru profesorul de Religie, cuvântul reprezintă modul cel mai adecvat prin care acesta poate 

să-L împărtășească elevilor pe Iisus Hristos, Logosul dumnezeiesc. De aceea, este necesar ca orice 
cuvânt rostit de profesor să � e echilibrat, pozitiv, jovial și su� cient de atractiv încât să-i stimuleze 

pe tineri să � e creativi și dornici să plece în căutarea Cuvântului, prin întrebări,
așa cum sugerau părinții din Pateric…
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 1. Care este sensul pe care fi losoful Constantin Noica îl oferă termenului cuminicare?
  a. a se împărtăși de la
  b. a se împărtăși întru ceva
  c. a se împărtăși cu ceva

 2. Care este unitatea de bază a limbajului verbal?
  a. verbul
  b. cuvântul
  c. silaba

 3. 4. Prin intermediul cărui limbaj sunt asimilate cel mai bine conținuturile afectiv-atitudinale?
  a. limbajul verbal
  b. limbajul nonverbal
  c. limbajul paraverbal

 5. Care este proporția corectă de asimilare a conținuturilor afectiv-atitudinale prin cele trei tipuri de limbaj?
  a. paraverbal – 38%, nonverbal – 55%, 7% verbal
  b. nonverbal – 38%, paraverbal – 55%, 7% verbal
  c. verbal – 38%, nonverbal – 55%, 7% paraverbal

 6. Metoda expozitivă folosită cel mai frecvent de Mântuitorul Iisus Hristos în activitatea Sa este:
  a. povestirea
  b. explicația
  c. descrierea

 7. Tipul de conversație utilizat cu precădere pentru verifi carea cunoștințelor este:
  a. conversația catehetică
  b. conversația euristică
  c. conversația analitică

 8. Care din exigențele următoare fac parte din cele 10 ce au fost expuse cu privire la adresarea adec-
vată a întrebărilor?
  a. să conțină doar cuvinte cunoscute
  b. să trezească interesul elevilor
  c. să fi e scurte

 9. Completați citatul „Cine vrea să se mântuiască, cu ……………… să călătorească!”.
 a. Domnul
 b. întrebarea
 c. credința 



Stabilirea reperelor unui raport optim 
dintre aspectul informativ şi cel formativ în ora de Religie

(90’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Aspectul informativ și cel formativ al orei de Religie
2. Cunoştinţele şi competenţele ca � nalităţi ale orei de Religie
3. Educaţia religioasă centrată pe elev
4. Strategii didactice cu caracter preponderent informativ/formativ
5. Echilibrul între teorie şi practică la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi evalua importanţa raportului dintre aspectul informativ, formativ şi 
educativ în predarea Religiei
• Veţi stabili puncte de reper pentru a îmbina în mod echilibrat teoria cu 
practica
• Veţi identifi ca strategii didactice ce accentuează latura informativă, 
latura formativă ori pe amândouă în mod egal

III. Cuvinte-cheie
cunoştinţe, competenţe, informativ, formativ, educativ

P6
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Prin formele şi conţinuturile specifi ce, ora de Religie îşi propune să transmită un mesaj 
al iubirii creştine şi al toleranţei, al respectului nu doar faţă de fi inţa şi demnitatea uma-
nă, ci şi faţă de întreaga creaţie, luptând, totodată, împotriva abuzurilor de orice fel şi a 
manifestărilor confl ictuale, atât pe plan personal și familial, cât şi în întreaga societate. 
Într-un chestionar aplicat la sfârşitul anului şcolar, elevii au fost invitaţi să spună cum 

percep ora de Religie: „mă ajută să deosebesc binele de rău”, „ne pune în situaţia de a fi  mai atenţi la ce facem 
bine şi ce facem rău”, „să mă cunosc mai bine, să îmi recunosc greşelile”, „să fi u mai bun, pentru că mă de-
schid sufl eteşte”, „să îl respect pe cel de lângă mine”.
 Astfel, scopul orei de Religie este dublu: 1) cunoaşterea învăţăturii de credinţă creştine și 2) cultivarea 
virtuţilor şi formarea unor deprinderi şi atitudini moral-sociale şi religioase pozitive durabile. Rolul profe-
sorului este de a căuta în permanență echilibrul între cele două planuri ale demersului educațional. 

5’

Primii pași

„Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, 
credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de 

binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfi nţenia vieţii, valoarea eternă a fi inţei umane, 
adevărul prim şi ultim al existenţei, binele comun şi frumuseţea sufl etului profund 

uman, cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi.”
(† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

1. Aspectul informativ și formativ al orei de Religie

30’

Teorie

Predarea Religiei nu este doar împlinirea unui deziderat misionar-sacramental (cf. Matei 
28, 19-20), ci și activarea facultăţilor sufl etești ale elevilor în vederea formării deprinde-
rilor religios-morale și aplicării în viaţa personală a cunoștinţelor dobândite (cf. Iacov 
2, 17-18), în vederea împlinirii idealului religios, și anume comuniunea desăvârșită cu 
Dumnezeu și cu semenii (cf. I Ioan 4, 16, 20-21).

Scopul informativ al orei de Religie se referă la transmiterea unor adevăruri de credinţă și morale, a unor 
elemente de teologie, dogmatică, liturgică, de istoria și fi losofi a religiilor, a unor modele de vieţuire creștină. 
Informativ nu înseamnă, însă, furnizarea unei teorii sterpe, ci livrarea unui ansamblu de cunoștinţe și valori 
spirituale, ce vor constitui un ghid pentru elevi în tot ceea ce vor întreprinde. 
 
 Componenta informativă este completată de dimensiunea formativă, ce vizează interiorizarea cre-
dinţei și a modelului creștin, sensibilizarea și deschiderea sufl etului spre sentimente și valori veșnice, im-
proprierea și cultivarea virtuţilor, practicarea lor în interes atât personal, cât și al semenilor și al Bisericii. 
Pregătirea morală și spirituală a elevilor, facilitată de dezvoltarea raţiunii, sentimentelor și voinţei acestora, și 
conturarea pro� lului lor religios se construiesc progresiv pe fundamentul cunoștinţelor primite în cadrul orei.

  Temă de re� ecție 

Ce trebuie să fac pentru a-i determina pe elevii mei să 
trăiască ceea ceea ce le transmit?

 Îmbinarea celor două componente într-un raport optim constituie o prioritate a profesorului de Reli-
gie, succesul său în acest sens având un impact pe termen lung în viața elevilor. Și aceasta pentru că educaţia 
religioasă conturează un sens al vieţii, asigură o direcţie și un mod de a exista, oferă o perspectivă care depășește 
imediatul cotidian și ne plasează în prezentul înveșnicit al lui Dumnezeu, sau liturgicul „astăzi”. Astfel, păs-
trarea unui echilibru între aspectul informativ și cel formativ, continuitatea și complementaritatea acestora 
contribuie la formarea profi lului moral-spiritual al elevilor pentru întreaga viaţă.
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2. Cunoştinţele şi competenţele ca fi nalităţi ale orei de Religie

30’

Teorie

Finalitatea ultimă a disciplinei Religie este creșterea omului de la chip la asemănarea cu 
Dumnezeu, parcursul ascendent al acestuia înspre cunoașterea lui Dumnezeu și comuni-
unea cu El în iubire. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră creșterea (așa cum apare în im-
perativul biblic din Facere 1,28) ca o acţiune de educaţie subordonată idealului religios, 
realizată de educatorul creștin sub inspiraţia harului divin, cu scopul de a-l ajuta pe cel 

educat să valorifi ce darurile primite de la Dumnezeu și de a-l călăuzi spre mântuire1. Transpusă în termeni 
pedagogici, această creștere se constituie într-un demers posibil, prin intermediul unui set de acţiuni edu-
cativ-religioase, prin care se dezvoltă în mod conștient predispoziţia spre religiozitate, înnăscută, proprie 
persoanei umane, pe baza unor principii didactice și cu ajutorul unor metode și mijloace specifi ce2. Aici intră 
în joc deopotrivă cunoștințele și competențele ca fi nalități complementare ale orei de Religie.

 În primul rând, cunoștinţele și competenţele sunt interdependente, întrucât cunoștinţele, prin fap-
tul că sunt achiziţii de bază în educaţie, constituie punctul de plecare pentru realizarea unor fi nalităţi mai 
complexe, cum ar fi  competenţele, abilităţile, deprinderile psiho-comportamentale. Competenţa se formea-
ză în urma unui cumul de achiziţii inter-relaţionate (cunoștinţe însușite, idei procesate, priceperi și deprinderi 
exersate, valori asumate, credinţe interiorizate, conduite manifeste), educabilul actualizându-le, contextuali-
zându-le și interpretându-le în situaţii concrete de viaţă.

  Temă de re� ecție 

Ce � nalitate confer orei mele?
Evaluez cunoştinţe sau apreciez comportamente?

Analizaţi o unitate de conţinut la alegere din programa de Religie pentru cultul la care pre-
daţi şi prezentați sintetic într-un tabel (după modelul de mai jos) elementele caracteristice 
celor două componente ale orei de Religie: informativă și formativă. 

30’

Practică

Unitatea de conţinut Noţiuni informative Elemente formative

1 Monica Opriş, Religie şi evaluare, în revista „Altarul Reîntregirii”, serie nouă, anul XIV, nr. 2, mai-august, 2009, pp. 271-273.
2 Sebastian Şebu, Monica Opriş, Dorin Opriş, Metodica predării Religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 21.
3 Constantin Cucoş, Raportul dintre cunoştinţe şi competenţe în formarea religioasă, în Dorin Opris, Ioan Scheau (coord.), volumul 
conferinţei „Educaţia din perspectiva valorilor”, Tom. I, Summa Th eologiae, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2010, p. 30.

„Ce este mai important să se vizeze în educaţia elevilor, transmiterea de cunoştinţe sau clădirea unor 
competenţe, însuşirea unor cadre cognitive sau interiorizarea unor repere comportamental-

valorice? Este vorba de o polarizare a ţintelor sau de un continuum şi de o complementaritate a lor?”3

 Așadar, cunoștinţa este parte fundamentală a viitoarei competenţe, însă nu sufi cientă. Datorită speci-
fi cului educaţiei religioase, formarea competenţelor, dezvoltarea atitudinilor și învăţarea valorilor religioase 
reprezintă un demers complicat și de durată, adeseori neobservabil direct. Este o învăţare care presupune și 
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implicare afectivă, ce pornește de la o bază conceptuală, de receptare, asumare și înţelegere a unor cunoștin-
ţe-ancoră, dar ale cărei rezultate nu pot fi  cuantifi cate. Prin urmare, ora de Religie urmărește simultan însuși-
rea de cunoștinţe speci� ce, formarea de competenţe cu un proponderent caracter formativ-educativ și formarea 
conștiinţei religiozităţii și a unor atitudini și conduite spirituale.

„Voia lui Dumnezeu cea desăvârşită este a-şi întipări cineva în sufl et chipul vieţuirii binecredincioase.” 
(Sfântul Grigorie de Nyssa)

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.” (Seneca)

Pornind de la o unitate de conţinut din programa de Religie pentru cultul la care predaţi, 
formulaţi 4-5 competenţe ce au un caracter strict informativ (puteţi lua ca reper taxonon-
omia lui Bloom). Reformulaţi aceste competenţe, astfel încât caracterul lor să fi e unul for-
mativ. Evaluaţi avantajele/limitele ce pot apărea în formularea competenţelor cu caracter 
informativ/formativ. Faceţi un exerciţiu de imaginaţie şi încercaţi să anticipaţi efectele ed-
ucative ale competenţelor formulate.

40’

Practică

 Competențe cu caracter
informativ

Competențe reformulate pentru 
a avea caracter formativ

Efecte educative anticipate ale 
competențelor

1.

2.

3.

4.

5.

3. Educaţia religioasă centrată pe elev

30’

Teorie

Consolidarea credinţei, ca scop central al educaţiei creștine, presupune implicarea totală 
a celui educat, trup și sufl et, întâlnirea permanentă între ceea ce știe (cunoștinţe și idei), 
ceea ce poate face cu ceea ce știe (competenţe) și rezultatele observabile a ceea ce face 
(atitudini, deprinderi, trăiri, comportamente) în vederea dobândirii harului divin și a 
comuniunii cu Dumnezeu. Din acest motiv, educaţia religioasă și ora de Religie trebuie 

să fi e, întâi de toate, un demers centrat pe elev. Îmbinând transmiterea învăţăturii noţiunilor cu activităţi 
aplicative, investigative, meditative, elevul va fi  încurajat să își formeze noi mecanisme de achiziţie, care să îi 
faciliteze descoperirea cunoștinţelor, prelucrarea și integrarea lor în structura lor cognitivă.
 Prezentarea prea facilă a conceptelor, înșiruirea unor concluzii ori încărcarea elevilor cu propriile 
dumneavoastră cunoștinţe, fi e ele valoroase și bine organizate, nu prezintă interes pe termen lung pentru 
elevi și nici nu se subtituie învăţării lor. Profesorul care oferă elevilor ocazia interogaţiei, acţiunii, refl ecţiei, 
experimentării și chiar a predării, învăţarea durabilă facilitează considerabil caracterul formativ al orei de 
Religie. Pentru o învăţare efi cientă, elevii trebuie să preia treptat și parțial controlul asupra propriei învăţări, 
în vederea transferului cunoștințelor, atât în plan informaţional, cât mai ales comportamental. 

 Scopul orei de Religie nu este de a forma specialiști în domeniul teologiei ci, în primul rând, este acela 
de a forma un profi l moral-religios echilibrat al elevilor. Din acest motiv, este recomandat ca profesorul să 
permită elevilor implicarea graduală în propria formare, trecând de schimbând rolul de „controlor” în cel de 
„resursă” din punct de vedere informativ și formativ, pentru elevii săi. Acest lucru nu este sinonim unei pa-
sivități sau retrageri a profesorului, ci înseamnă efectiv asumarea unor roluri nuanţate, menite să valorizeze 
potenţialul elevilor și să creeze situaţii optime de învăţare. 
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Răspundeți argumentat la următoarele întrebări:
a) Sunteţi de acord cu schema de mai sus, conform căreia gradul de activizare a elevilor şi 
calitatea/numărul interacţiunilor creşte de la stânga la dreapta? (100 cuvinte)
b) Pot fi  asociate cele două extreme (controlează vs. facilitează) cu cele două aspecte infor-
mativ vs. formativ în predarea Religiei pentru cultul dumneavoastră? (100 cuvinte)

40’

Practică

4. Strategii didactice
cu caracter preponderent informativ/formativ

30’

Teorie

În vederea atingerii fi nalităţilor propuse, profesorul de Religie trebuie să-și racordeze 
inventarul metodologic la competenţele vizate și conţinuturile abordate. Selectarea me-
todelor, mijloacelor, tehnicilor de instruire și a formelor de organizare a colectivului se 
constituie într-o strategie didactică coerentă, abordând predarea, învăţarea și evaluarea 
ca un întreg. În funcţie de personalitatea profesorului, particularităţile de vârstă și indivi-

duale ale elevilor, conţinutul învăţării sau ceea ce urmează să fi e evaluat, strategiile didactice pot înclina spre 
aspectul informativ ori cel formativ.
 Având în vedere interdependenţa dintre cunoștinţe și competenţe, este recomandabil ca profesorul 
să îmbine metodele de lucru, să utilizeze mijloace de învăţământ și resurse variate, să folosească alternativ 
formele de organizare a colectivului și să evalueze în mod diferenţiat, astfel încât strategia didactică să refl ec-
te un dublu caracter, formativ-informativ, contribuind pe termen lung la realizarea dezideratului educativ 
speci� c disciplinei Religie.
 Caracterului informativ îi sunt speci� ce metode precum expunerea, prelegerea, explicaţia, conver-
saţia, povestirea, care pun în valoare buna pregătire a profesorului. Recondiţionându-le, aceste metode pot 
căpăta o dimensiune formativă, dacă ele oferă elevilor ocazia unor activităţi de învăţare.

 Exemplul 1:
 Prelegerea
1. Stimularea interesului elevilor prin crearea unei atmosfere prietenoase, punctarea aspectelor esenţiale încă 
de la început și lansarea unei provocări ce-și are răspunsul în conţinuturile de transmis;
2. Aprofundarea înţelegerii prin utilizarea de exemple și analogii și utilizarea limbajelor paraverbal și nonver-
bal în vederea întăririi mesajului verbal;
3. Implicarea elevilor pe parcursul prelegerii prin adresarea de întrebări, posiilitatea de a clarifi ca din mers 
anumite aspecte ori raportarea prin exemple la experienţa lor personală;
4. Final deschis al prelegerii, prin adresarea unei întrebări problematizatoare sau solicitarea elevilor de a for-
mula singuri concluziile.

 * schemă preluată după suportul de curs Predarea-învaţarea interactivă centrată pe elev, din cadrul proiectului 
„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, București, 2009, p. 15.

controlează

controlor corector organizator iniţiator participant tutore resursă

faciliteazăRolurile
profesorului

Activitatea elevului şi calitatea/nr. interacţiunilor

- + +++
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Caracterului formativ îi sunt proprii metodele activ-participative. Deschiderea spre noi conţinuturi 
și orizonturi ale cunoașterii, creșterea ponderii interacţiunii elevilor, centrarea educaţiei pe competenţe și 
necesitatea pregătirii elevilor pentru tranziţia de la școală la viaţa activă a condus în mod fi resc la populariza-
rea metodelor activ-participative. Multe dintre ele pot fi  folosite cu succes la ora de Religie, demonstrându-și 
efi cacitatea chiar și în acest domeniu sensibil al educaţiei: brainstormingul, ciorchinele, organizatorul grafi c, 
studiul de caz, metodele SINELG și KWL, jocul didactic și dramatizarea, exerciţiul moral, teoria inteligenţe-
lor multiple, cubul, turul galeriilor, pălăriile gânditoare etc., mai ales prin prisma faptului că pun accentul pe 
procesele cunoașterii și nu pe produsele acesteia.

 Exemplul 2:
 Studiul de caz
1. Stimularea interesului prin prezentarea cazului;
2. Antrenarea înţelegerii temei prin elaborarea planului de analiză (o posibilă structură: termeni; cazuistică; 
dileme morale; problematizare);
3. Iniţierea și dirijarea dezbaterii pe marginea cazului în discuţie, cu reale valenţe în ceea ce privește capaci-
tatea de analiză și dezvoltarea spiritului critic;
4. Stabilirea concluziilor, verifi cându-se astfel capacitatea de sinteză, asociere și evaluare.

Alegeţi un conţinut de învăţare pentru o oră de Religie pentru cultul la care predaţi şi con-
cepeţi o strategie didactică în care să urmăriţi atât aspectul informativ, cât şi cel formativ.50’

Practică

5. Echilibrul între teorie şi practică în ora de Religie

Respectând principiul îmbinării teoriei cu practica, profesorul de Religie trebuie să aibă 
mereu în vedere ca noţiunile transmise să fi e legate de viaţa personală a elevilor, să ilustreze 
ipostaze de viaţă cu care ei se confruntă la această vârstă, astfel încât învăţarea să contribuie 
la transpunerea lor în practică și la valori� carea cunoștinţelor teoretice învăţate. Din acest 
motiv, profesorul trebuie să demonstreze o preocupare constantă privind formarea elevilor, 

stimulând învăţarea în circumstanţe și contexte noi. Durabilitatea cunoștinţelor și competenţelor dobândite se 
verifi că prin capacitatea elevilor de a le actualiza și utiliza în diferite situaţii.
 Nu există o reţetă a raportului optim între teorie și practică, între aspectul formativ și cel informativ, 
întrucât acesta se poate stabili doar în interdependenţă cu ceilalţi factori ce infl uenţează demersul instruc-
tiv-educativ. Cert este că de profesorul de Religie nu depinde doar iniţierea elevului în comunitatea de credinţă, 
prin cunoașterea unor învăţături și mărturisirea unor adevăruri, ci și celebrarea credinţei prin participarea la 
cultul divin, asumarea credinţei și comportamentul său ca formă a punerii în practică a credinţei. Prin efortul 
pedagogic, dar mai ales prin modelul personal, profesorul propune elevilor un mod de viaţă în concordanță cu 
principiile cultului la care predă, îi învaţă să fi e responsabili faţă de sine, comunitate și Dumnezeu, ca o împlinire 
peste timp a cuvintelor Mântuitorului: „Voi sunteţi lumina lumii ... Așa să lumineze lumina voastră înaintea oa-
menilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14, 16).

15’

Teorie

Punctul pe i
Acționarea cu discernământ, identi� carea și punerea în practică a echilibrului între aspectul 

informativ și cel formativ al disciplinei constituie o condiție a succesului profesorului de Religie în 
misiunea sa de educare a comportamentului moral-religios al elevilor, prin cunoaşterea învăţăturii 

de credinţă creştină şi raportarea la idealul de vieţuire creştină, prin cultivarea şi dezvoltarea 
virtuţilor şi formarea unor deprinderi şi atitudini moral-sociale şi religioase durabile.



Tipuri de responsabilităţi
specifi ce vârstei adolescenţilor

(90’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Responsabilitatea faţă de sine
2. Responsabilitatea faţă de familie
3. Responsabilitatea faţă de comunitate
4. Responsabilitatea adolescentului într-o relaţie de prietenie
5. Repere în vederea unei responsabilizări e� ciente 
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaşte diferite tipuri de responsabilităţi specifi ce adolescenţilor
• Veţi putea elabora şi propune propriile strategii de abordare pentru
asumarea de către adolescenţi a diferitelor tipuri de responsabilităţi
• Veţi putea aplica diferite strategii didactice cu rol responsabilizator

III. Cuvinte-cheie
responsabilizare, adolescență, tipuri de responsabilităţi, devenire, socială
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Două citate: unul aparţinând unui fost preşedinte de stat (din Costa Rica) cu studii în 
medicină, drept şi economie, celălalt – extras din cartea Ecclesiastului, scris tot de un 
conducător de stat, Solomon. Diferenţa cronologică este nesemnifi cativă: doar vreo 3000 
de ani... Ideea unifi catoare a celor două texte este aceea a raportului direct proporţional 
dintre libertate şi responsabilitate. 

 În Vechiul Testament, dar și în textele liturgice actuale, întâlnim multe locuri în care ni se vorbeşte 
despre „păcatele tinereţii”, inclusiv despre dorinţa nesocotirii acestora la judecata lui Dumnezeu. În acest 
sens, de exemplu, dreptul Iov, apărându-şi integritatea în faţa prietenilor săi – care insistau că starea lui de 
sărăcie şi de boală este urmare a păcatelor – reproşează demnitarului Ţofar din Naamah faptul că „îmi pui 
sub ochi păcate făcute-n tinereţe” (Iov 13,26). Psalmistul David cere şi el ca „păcatele tinereţilor mele şi ale 
neştiinţei mele” să nu fi e pomenite (Ps 24,7). Să fi e, oare, acestea nişte indicii ale unei posibile „relaxări” în 
ceea ce priveşte gravitatea şi responsabilitatea păcatelor tinereţii? Puţin probabil... 
 În schimb, vine Sfântul Apostol Pavel cu o variantă de răspuns/reacţie faţă de aceste păcate. Nu se ba-
zează pe forţa morală a tinereţii, ci pe forţa � zică. „Fugi de poft ele tinereţii şi urmăreşte dreptatea, credinţa, iubi-
rea, pacea...” (2Tim 2,22). Pavel este conştient de incapacitatea tinerilor de a se lupta face-to-face cu po� ele 
tinereţii, aşa că recomandă evitarea acestora. Nu ca un  act de laşitate, ci ca un act de responsabilitate faţă de 
propria persoană în integritatea ei: trup şi sufl et.
 
 Scopul acestei secvențe este acela de a prezenta și a sistematiza tipurile de responsabilități specifi ce 
tinerilor ca bază teoretică a dezvoltărilor aplicative ale secvențelor următoare.

 Observăm că toate cele trei defi niţii stipulează o relaţionare între acţiunea proprie şi asumarea 
răspunderii pentru respectiva acţiune. 
 În cele ce urmează, vom încerca să analizăm câteva tipuri de responsabilităţi caracteristice vârstei 
adolescenţei.

10’

Primii pași

 „Cu cât ne bucurăm de mai multă libertate, cu atât mai mare este responsabilitatea pe care ne-o 
asumăm faţă de ceilalţi, precum şi faţă de noi înşine.”

(Óscar Arias Sánchez)

„Veseleşte-te, tinere, în tinereţile tale şi-n zilele tinereţilor tale să te desfete inima şi fără prihană 
umblă unde te-ndeamnă inima şi unde te duc ochii, dar să ştii că pentru toate acestea te va 

aduce Dumnezeu la judecată.” (Eccl 11,9)

sau

Responsabilitatea este: 

Obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta 
consecințele; răspundere1.1

Obligaţia ce se impune unei persoane de a se recunoaște ca autor liber al faptelor sale și de a-și lua 
asupra sa consecinţele sau urmările acestora2.2

Însușirea  persoanei umane conștiente, care este chemată să răspundă cu privire la actele pe care 
le-a voit de fapt, să arate motivele care  au determinat-o la săvârșirea lor, precum și de a primi sanc-
ţiunea  sau răsplata cuvenită, după natura și valoarea lor3.

3

1 s.n., „Responsabilitate” în Dicționarul explicativ al limbii române (București: Univers Enciclopedic Gold, 22009)
2 Irineu Crăciunaș, „Responsabilitatea morală,” în Studii Teologice 3-4 (1955): 182.  
3 Corneliu Sârbu, „Învăţătura creştină despre libertate şi responsabilitate,” în Ortodoxia 4 (1974): 672.
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Adolescenţa reprezintă o etapă a vieţii în care putem deja să vorbim despre o formare a 
unei anumite structuri intelectuale și morale, bazate pe educaţia primită până acum. Ceea 
ce este necesar să � e evidenţiat de către educator poate �  rezumat în pilda talanţilor: tema 
darului primit de la Dumnezeu prin intermediul factorilor educaţionali și tema responsa-
bilităţii faţă de propria devenire.

La o primă vedere, se pare că ne referim doar la aspectul alegerii unei profesii în viitor, însă nu este așa. 
Propria devenire implică și evoluţia intelectuală, socială și morală. Putem vorbi, astfel, despre o anumită 
dezvoltare integrală a tânărului nostru adolescent. 
 
 Responsabilitatea faţă de propria dezvoltare intelectuală poate �  activată de către profesor prin eva-
luarea iniţială a nivelului la care se situează un anumit grup de adolescenţi raportat la solicitările culturale 
ale societăţii în care trăiesc. Câteva discuţii deschise care implică teme de cultură generală pot să ne indice 
sincopele existente și, astfel, putem să iniţiem un oarecare plan de ameliorare a acestora. 

 Recomandările făcute de către profesor în ceea ce privește lecturarea unor opere de bază ale literatu-
rii universale pot să reprezinte un impuls spre cultivarea lecturii și a cunoașterii. Un alt mod de instigare a 
adolescenţilor (în sensul bun al cuvântului) este acela al vizionării unor fi lme sau documentare care să aibă 
un caracter formativ accentuat și să contrabalanseze pseudo-valorile promovate în mass-media.

 1. Responsabilitatea faţă de sine

20’

Teorie

4 Model regăsit în activitatea Casei Corpului Didactic Cluj, spre exemplu.
5 Propunere: popularizarea activităţilor proiectului prin afi şe, prezentări, fl uturaşi. Prezentarea standardelor impuse pentru pro-
dusele fi nale ale proiectului: mini- afi şele de prezentare a câte unei cărţi citite, însoţite de un slogan motivant şi de câteva impresii 
de lectură. Se stabilesc câteva reguli ale concursului: candidaţii sunt cărţile citite în acest an şcolar, la cerc sau în afara lui; sunt 
scoase la rampă prin discursurile cititorilor, de cinci minute, şi prin intermediul unui afi ş, unde se include sloganul pentru pro-
movarea cărţii şi motivarea lecturii, impresii de lectură, citate, reprezentări diverse. 
6 Este o şedinţă de cerc de lectură deschisă tuturor cititorilor care îşi vor prezenta cărţile citite în acest an şcolar, se vor dezbate 
subiectele, se vor puncta elemente de interpretare. 
7 Toate afi şele vor fi  expuse două săptămâni pe coridoarele  liceului, cu scopul de a fi  studiate de publicul larg. În pauze şi după ore 
vor �  discutate, analizate, criticate.  

Pentru a stârni curiozitatea spre lectură, profesorii pot organiza un fel de campanie electorală 
a cărţilor4, organizată în următoarele etape:
1. Lansarea proiectului „Campania electorală a cărţilor”5

2. Cerc de lectură – Prezentarea „candidaturilor”6

3. Expoziţia „electorală” a mini-a� şelor de prezentare a cărţilor candidate7 
            4. Votarea online a celei mai bune cărţi.
Prin acest tip de provocare, elevii sunt îndemnaţi la o concurenţă frumoasă, la o aprofundare a lecturii în aşa 
fel încât fi ecare „carte-candidat” să aibă parte de o prezentare cât mai convingătoare. Prin metoda votului 
online, profesorul intră din nou în terenul de joacă al tinerilor, exerciţiul devenind mai interesant.

Model

Realizați o „campanie electorală a cărților”, urmărind următoarele etape: 
1. Lansarea proiectului „Campania electorală a cărţilor”
2. Cerc de lectură - Prezentarea „candidaturilor”:
3. Expoziţia „electorală” a mini-afi şelor de prezentare a cărţilor candidate.
4. Votarea online a celei mai bune cărţi.
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Verifi cați efi ciența modelului și propuneţi două cărţi fi naliste într-o „competiţie a cărților”, 
argumentând cât mai convingător alegerea acestora în maxim cinci fraze concludente po-
trivit tabelului de mai jos.

10’

Practică

Titlul cărţii și autorul Titlul cărţii și autorul

Argumentarea alegerii Argumentarea alegerii

La vârsta adolescenţei, în general, familia începe să piardă teren în ceea ce privește con-
trolul asupra tinerilor. Atitudinile prea autoritare ale părinţilor (din prea multă purtare de 
grijă) își au drept efect exact reversul medaliei. Dacă un părinte va continua să își trateze 
copilul adolescent exact la fel ca atunci când era copil, părintele devine previzibil și își va 
pierde autoritatea; tânărul reacţionează impulsiv, emoţional, fi ind gata să renunţe la orice 

pentru a-și arăta independenţa. Așadar, enunţuri precum „învaţă ca să treci Bacalaureatul, că te-am ţinut pe 
banii mei în școală atâţia ani!” nu vor fi  preluate ca niște îndemnuri motivante; dimpotrivă. O alternativă ar 
fi  următoarea: „Vrem să ne bucurăm alături de tine de succesul Bacalaureatului și de reușita ta la facultate!”. 
Astfel, el va vedea în reușitele sale o ocazie de a răsplăti efortul întregii familii în ceea ce privește formarea sa.
În timpul ultimilor ani de liceu, adolescenţii ajung la vârsta majoratului și cer să fi e trataţi ca atare. Putem 
să contribuim la responsabilizarea acestora și din această perspectivă: fi e fi nanciar, acordându-le o anumită 
sumă de bani o singură dată pe lună, bani pe care să și-i administreze singuri astfel încât să nu fi e nevoiţi să 
mai ceară de la părinţi, � e implicându-i în acţiuni speci� ce majorilor. Dacă tânărul nostru major are permis 
de conducere, îl vom ruga pe el să ne ducă la cumpărături sau în weekend, la ţară, fără a-i corecta eventualele 
stângăcii într-o manieră obositoare și stânjenitoare. 

 2. Responsabilitatea faţă de familie

 3. Responsabilitatea faţă de comunitate

10’

Teorie

20’

Teorie

a. Respectul faţă de valorile fundamentale însușite
Evident, puterea propriului exemplu al profesorului primează, cu atât mai mult 

atunci când este vorba de a pune în acord propria viaţă cu valorile propovăduite. Di� cul-
tatea dascălului în a face vizibilă nevoia însușirii respectului faţă de valorile fundamentale 
este mai mare deoarece vorbim despre noţiuni abstracte (adevăr, frumos, dreptate...).

b. Contribuţia personală pentru conservarea și dezvoltarea anumitor valori spirituale (tradiţii re-
ligioase și culturale)
Menirea profesorului este aceea de a-i face pe adolescenţi să înţeleagă profunzimea sensului timpu-

lui și spaţiului sacru (sărbători, lăcașul de cult) și apoi să îi convingă de necesitatea păstrării și transmiterii 
acestor valori spirituale. Strategia didactică în acest caz va fi  atent aleasă și elaborată pentru că, în cazul ado-
lescenţilor, dacă nu ai reușit din prima să îi convingi, e puţin probabil ca ei să mai aibă disponibilitatea de a 
participa mental la o a doua încercare.
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 4. Responsabilitatea adolescentului într-o relaţie de prietenie

20’

Teorie

c. Contribuţia personală pentru conservarea și transmiterea peste generaţii a anumitor valori co-
munitare (clădiri de patrimoniu, obiecte culturale, rezervaţii naturale ș.a.)
Unul dintre pericolele la care suntem expuși astăzi este acela de a fi  nivelaţi, uniformizaţi de tăvă-

lugul modernizării. Sunt deja celebre cazurile unor clădiri de patrimoniu renovate prin vopsirea în culori 
de un kitsch înduioșător, dotate cu termopane albe de toată frumuseţea! Ca exemple pozitive pot da – fără 
nicio frică – modul de conservare și de renovare al vechilor case săsești din zona Sibiului, majoritatea fi ind 
case cumpărate de către germani, belgieni sau olandezi, oameni care provin din ţări cu o cultură sănătoasă 
a esteticului arhitectural. Din fericire, vechile biserici din lemn au intrat în programe de conservare și pot fi  
adevărate comori ce așteaptă să fi e explorate de către adolescenţi. 

Este important să facem tot posibilul să îi determinăm pe adolescenţii noștri să se bucure de senti-
mentul unic al răsfoirii unei cărţi. Dacă ne preocupă conservarea zidurilor, cu atât mai mult va trebui să avem 
în vedere zidirea prin lectură!  

d. Aportul personal, printr-un studiu individual de înaltă ţinută, la lărgirea orizontului cunoaște-
rii comunitare 
Fiecare adolescent are dreptul și oportunitatea de a deveni genial într-un anumit domeniu! Cel mai la 

îndemână exemplu – de necontestat – este cel al Nadiei Comăneci, prima gimnastă din lume care a obţinut 
nota 10 la Jocurile Olimpice. Cu siguranţă că această notă a fost rezultatul a mii de ore de antrenamente unde 
munca fi zică era combinată cu o pregătire psihică necesară pentru a atinge un nivel elitist. După 38 de ani 
de la prima performanţă mondială, Nadia Comăneci este printre primele nume asociate de către orice străin 
cu numele ţării noastre. Motivarea elevilor de a studia individual până la performanţă se poate face și prin 
prezentarea acestor „povești de succes”.

a. Tudor, elev eminent în clasa a XII-a, olimpic naţional la dezbateri (debate) a fost crescut în-
tr-o familie creştină, dar care nu participă la slujbele duminicale (aşa-zişii creştini nepracticanţi). 
Prezentaţi strategia didactică prin care să îl convingeţi de importanţa timpului şi spaţiului sacru 
în ceea ce priveşte relaţia sa cu Dumnezeu. Răspundeți în aproximativ 200 de cuvinte.
b. Având calitatea de profesor, cum aţi putea să îl determinaţi pe adolescent să înţeleagă 

importanţa păstrării elementelor arhitecturale ale unei clădiri de patrimoniu? (Ex: Petrică să fi e atât de con-
vins de aceasta, încât să îl poată convinge pe vecinul său care vrea să modifi ce faţada casei sale de patrimoniu 
că ceea ce vrea să facă nu este corect şi nici cinstit faţă de comunitate). Răspundeți în aproximativ 200 de cuvinte.
 c. Indicați modul în care veți explica adolescenţilor din clasa dumneavoastră care este diferenţa din-
tre un elev „de nota 10 în catalog” dar care nu este performer la nicio disciplină şcolară şi un elev care este 
olimpic naţional la Geografi e dar care oscilează la celelalte discipline între medii de 8-9 şi 10. Răspundeți în 
aproximativ 200 de cuvinte.

80’

Practică

a. prietenia unui adolescent cu un copil (până la 12 ani)
În acest caz, adolescentul va fi  conștientizat de faptul că el reprezintă un model pentru 
prietenul lui mai mic și că majoritatea comportamentelor sale vor fi  imitate. Responsa-
bilitatea adolescentului este pusă la încercare atunci când prietenul lui mai mic face o 
boacănă. Reacţia adolescentului la această situaţie este de multe ori privită de către cel 

mai mic ca fi ind mai credibilă decât reacţia părinţilor sau a profesorilor. Apropierea între generaţii răstoarnă 
uneori cutumele... În aceeași cazuistică pot fi  încadrate și relaţiile între fraţi.

b. prietenia unui adolescent cu un adult
Acum, spre deosebire de primul caz, adolescentul nostru este cel care se lasă format. Adolescentul 

este într-o căutare permanentă de modele umane și se va apropia întotdeauna de acei maturi care vor re-
uși să empatizeze inconștient cu anumite trăsături de caracter ale acestuia. Rolul profesorului constă în a-l 
conștientiza pe adolescent de necesitatea alegerii unor prieteni cu valori spirituale și morale superioare lui. 



6

Punctul comun al acestor două situaţii este că cel mai mare  este  admirat de către cel mai mic  și de aici – rolul 
covârșitor al profi lului moral al mentorului.  

c. prietenia unui adolescent cu un alt adolescent
Distingem două tipuri de prietenie: între adolescenţi asemănători ca tipologie și între adolescenţi de-

osebiţi ca tipologie. Primii vor căuta mereu subiecte comune de discuţii și susţinere reciprocă în tot ceea ce 
discută și își propun să facă, iar ceilalţi se vor completa reciproc în căutările lor, bucurându-se de întregul 
rezultat în prietenia lor. Rolul educatorului este de a încuraja oricare din cele două tipuri de prietenie, expli-
când adolescenţilor că cel mai important lucru e ca din prietenia lor să rezulte o evoluţie spirituală, morală 
și intelectuală. O prietenie între adolescenţi poate fi  numită și aceea în cadrul căreia apare și sentimentul de 
iubire între el şi ea. Rolul profesorului, în acest caz, este acela de a a-i face pe cei doi să descopere valorile 
morale care stârnesc admiraţia faţă de celălalt.

a. Ionuț este un adolescent care are un prieten matur, pe nenea Vasile, ce i-a fost alături în mo-
mentul în care și-a condus tatăl pe ultimul drum, Vasile fi indu-i prieten și tatălui său. La un 
moment dat, dirigintele lui Ionuț, cunoscând situația delicată din familia băiatului, se implică 
mai mult în educația acestuia și observă că nenea Vasile consumă câteodată alcool. Cum con-
siderați că ar indicat să rezolve profesorul diriginte situația aceasta? (aproximativ 150 cuvinte)

b. Profesorul propune la clasă o activitate ce presupune munca în echipe. Datorită unor divergențe apărute 
în cadrul activității, doi prieteni nu se mai înțeleg ca înainte. Ei nu înțeleg unde greșesc. În realitate, motivele 
sunt minore. Ce face profesorul în această situație? (aproximativ 150 cuvinte)

40’

Practică

 5. Repere în vederea unei responsabilizări efi ciente  

20’

Teorie

Responsabilitatea sădită în familie va fi  germenele celorlalte responsabilităţi („sămânţa 
căzută în pământul cel bun”) care vor apărea pe parcursul evoluţiei intelectuale, sociale și 
morale. La situaţiile în care se observă anumite „derapaje comportamentale” repetitive, 
profesorul va ține cont de infl uenţa mediului, a familiei, dar dacă elevul depășește un 
anumit nivel de infl uenţă negativă din partea familiei, este recomandat ca profesorul să ia 

legătura cu familia ca să relaţioneze cu aceasta în mod constructiv pentru elev. Colaborarea celor doi factori 
– familia și școala – este esenţială. Chiar dacă profesorul de Religie nu este diriginte, prin prisma disciplinei 
predate el are acces la cele mai multe „căi către sufl et”, astfel că toate demersurile lui trebuie să aibă un impact 
maxim asupra adolescentului. Acest impact nu poate fi  total decât în momentul în care există o complemen-
taritate a valorilor promovate în familie și a celor propuse în cadrul orelor de Religie.

Ar fi  bine să se înţeleagă faptul că profesorul are limitele lui, el poate să intervină, dar se recomandă să 
cunoască foarte bine situația înainte de a acționa. Poate știe ceva parţial și, deși este de bună credinţă, poate 
ajunge la concluzii greșite. Oricât de bune ar fi  intenţiile profesorilor, există posibilitatea ca decizia lor fi nală 
să fi e una greșită. De aceea, este necesar să fi e cât mai documentați atunci când doresc să intervină pentru 
remedierea unei situații.

Colaborarea profesorului de Religie cu consilierul școlar în ceea ce privește orientarea profesională a 
adolescenţilor este posibilă prin implicarea activă în diferite proiecte de consiliere care au ca temă orientarea 
profesională. 

Rolul profesorului de Religie este acela de a-i pregăti su� etește pe adolescenţi pentru provocarea exa-
menelor de maturitate (Bacalaureat, admitere) și de a le aminti acestora de faptul că credinţa este una dintre 
premisele principale ale reușitei. Este bine să crezi în Cel de sus, în potenţialul sădit în tine și să dezvolţi în 
mod constant și responsabil acest potenţial spre propria devenire integrală.

 
 Așadar, rolul profesorului de Religie este unul esenţial în formarea adolescentului de azi, a tânărului 

de mâine și a maturului de poimâine. De ce nu, inclusiv a înţeleptului de răspoimâine...
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Propuneți câteva activităţi comune în care să fi e implicaţi elevii, familiile lor şi şcoala, ac-
tivităţi prin care fi ecare dintre aceşti factori să conştientizeze importanţa responsabilităţilor 
ce le revin în formarea adolescenţilor. 

25’

Practică

Punctul pe i
Cu toții trăim sub impresia faptului că generațiile care ne urmează au o raportare super� cială 
la responsabilitate, prin comparație cu generația noastră. Această percepție se poate schimba în 

măsura în care conștientizăm că este esențială implicarea noastră în reorientarea celor tineri spre 
asumarea și împlinirea conștientă a responsabilității, oferindu-le în acest fel un reper important 

pentru evenimentele hotărâtoare din viața lor. Dar, totuși, pe vremea mea… 

 1. Propria devenire implică:
  a. călcarea celorlalți în picioare pentru a-ți elibera calea
  b. evoluţia intelectuală, socială şi morală
  c. demitizarea exhaustivă corelată cu potențialul lamentărilor interioare

 2. Responsabilitatea față de comunitate implică:
  a. asumarea serviciilor de salubritate locală
  b. exercitarea dreptului la vot
  c. contribuţia personală pentru conservarea şi dezvoltarea anumitor valori spirituale 



Responsabilizarea elevilor
prin predare experienţială

(120’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Dezideratul integralităţii – mod de evitare a „exilului” social-religios
2. Rugăciunea, fapta bună și iubirea semenilor – moduri de experiere a 
prezenţei lui Dumnezeu şi a relaţiei cu El
3. Profesorul şi elevul – parteneri în actul educaţional – o „mini-chenoză” a 
profesorului?
4. Implicarea tinerilor în activități � lantropice – un exercițiu de responsabilizare
5. Recomandări legate de programa şcolară a diferitelor culte religioase din 
România
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaşte diferite exemple de strategii didactice aplicabile învăţării 
experienţiale
• Veţi putea adapta aceste strategii la conţinuturile de învăţare 
• Veţi putea elabora noi strategii de abordare a învăţării experienţiale în 
vederea optimizării predării pozitiv-creative a Religiei.

III. Cuvinte-cheie
adolescenţă, corelare, experimentare, trăire, strategie, valori, experiere

P6
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10’

Primii pași

„Începi prin a-ţi da pălăria, apoi haina, apoi cămaşa, 
apoi pielea şi în sfârşit... su� etul.”

(Charles de Gaulle)

„Ce nu mă omoară mă face mai puternic!” 
(Friedrich Nietzsche)

„Pielea rea şi răpănoasă / Ori o bate, ori o lasă!” 
(zicală din scrierile lui Ion Creangă)

 Mă gândesc că, în momentul în care omul de stat Charles de Gaulle a a� rmat cele de mai 
sus, nu se gândea în mod analogic la ceea ce face de cele mai multe ori un dascăl pentru 
învăţăceii săi. Dar, zic eu, a nimerit-o! Îmi amintesc cu drag de câţiva dintre profesorii 
care ne-au predat în liceu, îndeosebi de aceia care aveau un „ceva al lor” inconfundabil, pro-
fesori pentru care învăţai materia oră de oră, doar ca să nu te faci de rușine înaintea dânșilor 

și ca nu cumva ei să considere neînvăţarea noastră ca o ofensă adusă disciplinei sau propriei lor persoane. 
 Îmi amintesc cu drag de doamna profesoară care m-a prins copiind la Latină, la primul test din clasa 
a IX-a, Declinarea I, și căreia îi mulţumesc și astăzi pentru notarea cu 3 (trei) și nu cu 1 (unu)! A fost o lecţie 
pe propria piele pe care mi-am asumat-o pentru restul vieţii! Și dacă la pensionare o să mă întrebe cineva 
declinarea I, o să o turui: -a, -ae, -ae, -am, -a,-a;   -ae, -arum, -is, -as, -ae, -is! Ca să îmi spăl rușinea, toată 
vacanţa de vară am învăţat Limba Latină, spre surprinderea distinsei doamne profesoare. 
 Exemplu real: � ul meu, care are trei ani și jumătate, a experimentat astăzi ce înseamnă forţa gravita-
ţională – cu toate că îl avertizasem că o va studia la Fizică peste câţiva ani – aruncând un ditamai bolovanul 
în aer. Legea gravitaţiei, combinată cu o neștiută încă lege a lui Murphy, a făcut ca „distinsul” bolovan să 
aterizeze pe pământ după o escală pe fruntea gingașă a tânărului voinic. A învăţat lecţia și se va juca de azi 
înainte doar cu pietre mai mici. Acelea dor mai puţin…
 Ideea era că experierea, trăirea pe propria piele a anumitor lecţii (pe care le primim de la semeni, de la 
viaţă și de la Dumnezeu) ne face să devenim mai puternici. Dacă te arzi, în locul acela va rămâne o cicatrice, 
o cauterizare: o piele întărită. Despre aceste adevăruri vom vorbi în această secvență, � resc, contextualizând 
aproape totul la ora de Religie.

vs.

 1. Dezideratul integralităţii – 
mod de evitare a „exilului” social-religios

Revenind în sfera Religiei, la multe dintre ore am observat că elevii încercau „să fenteze” 
în cazul în care lecţia părea a �  prea greoaie (îndeosebi la orele cu conţinuturi dogmatice 
mai profunde). Astfel, fără prea multe eschive şi ocolişuri, întrebau în mod direct ceea ce 
îi interesa cu adevărat. Începând cu ușoarele întrebări din clasa a V-a: „Domnule profesor, 
dar există un păcatometru?” sau de la clasa a VI-a, când am fost întrebat de o elevă : „O, 

domn’ profesor! Dar maicile nu se plictisesc acolo, în mănăstire?”, și ajungând până la adevăratele apologii aduse 
la cererea/provocarea unui elev ateu, campion naţional la dezbateri (debate), am încercat să aduc răspunsuri 
care să mulţumească. 

 Adolescenţii aşteaptă ora de Religie ca pe o oră mai relaxată, mai prietenoasă, mai aproape de ei şi 
de propriile lor gânduri. De aceea, intrând în clasă, e necesar să lăsăm la uşă încruntarea, grijile, ţipetele sau 
tristeţea şi să ne asumăm cele 50 de minute de mărturie, la capacitatea lor maximă. 
 Ca să � e auzit, Mântuitorul Hristos şi-a făcut podium dintr-o barcă, îndepărtându-Se puţin de la 
mal, învăţând mulţimile a� ate pe ţărm (Mt 13,2). Ei bine, rolul nostru de profesori este acela de a ne adresa 
tuturor, nu doar cercului restrâns de elevi care sunt atenţi şi se implică activ, nu doar elevilor din confesiunea 
sau religia noastră. E necesar ca toţi să aibă şansa cunoaşterii şi trăirii lui Dumnezeu în propria viaţă. 

30’

Teorie

Radu și copilașul Bogdan din clasa a VI-a

Audio
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„Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate afl ată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind 
făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.”

(Mt 5,14-15)

  Temă de re� ecție 
Cum aș putea face în aşa fel încât să implic întregul colectiv al 
clasei în activităţile din ora de Religie, astfel încât nimeni să 

nu se simtă „pe dinafară”?

Model

Este important să depistăm cazurile în care elevii noştri se simt „pe dinafară”, nu doar în cadrul 
orei de Religie, deoarece, în cele mai multe cazuri, ei ascund în background-ul lor su� etesc 
situaţii care ar putea �  corectate.
Propunem să experiaţi pe propria persoană următorul chestionar, ce poate �  adaptat şi aplicat 
la clase în funcţie de context.

Indică, în câteva cuvinte, situaţii în care te-ai simţit „pe dinafară” 
(arată și de ce crezi că s-a întâmplat așa)

La muncă

La biserică

La școală

Cu prietenii

Cu familia

La ora de Religie

Creaţi un alt chestionar pe care să îl aplicaţi elevilor dumneavoastră spre a vedea care 
consideră ei că sunt carenţele lor în trăirea practică a credinţei şi ce posibile variante de 
corectare propun.

10’

Practică
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 2. Rugăciunea, fapta bună și iubirea semenilor –
moduri de experiere a prezenţei lui Dumnezeu şi a relaţiei cu El

Dacă tot vorbim despre experiere, în mod inevitabil o să ajungem la tema rugăciunii ca 
dialog al nostru cu Dumnezeu. Dumnezeu, în mila sa faţă de „neghinimea” credinţei 
noastre, ştie că nu am ajuns toţi la stările de rugăciune exempli� cate de Apostolul Pavel 
prin acele „răpiri până la al treilea cer” (2Cor 12,2). Dar am convingerea că şi Îngeraşul 
rostit zilnic de „un moşulică” de 80 de ani de la mine din sat, e primit. Aceea e singura 

rugăciune către îngerul păzitor pe care badea Ion o ştie de la mămuca lui, apoi el pe aia o zice! 

15’

Teorie

Model

Ca nu cumva să ne furăm singuri căciula crezând că toţi adolescenţii noştri care vin la ora de 
Religie se şi roagă, propun să le dăm un mic chestionar anonim legat de locul rugăciunii în 
viaţa lor. Scurt şi sincer. Ei vor aprecia discreţia noastră, iar noi vom putea aprecia, cantitativ, 
în mod onest care este situaţia de fapt. Calitativ va aprecia Cel de Sus... Chestionarul ar putea 
� , orientativ, următorul:

Mic chestionar legat de rolul rugăciunii în viaţa ta
(chestionar anonim, la care ești rugat să răspunzi sincer)

1. Te rogi?        
a. Da. Mă rog lui Dumnezeu pentru că…

b. Nu. Nu mă rog lui Dumnezeu pentru că…

2. De câte ori te rogi într-o săptămână?
a. zilnic    
b. de 4-5 ori     
c. de 2-3 ori     
d. mai rar de atât

3. Care sunt momentele în care te rogi?
a. dimineaţa  
b. la prânz    
c. seara       
d. înainte de masă  
e. după masă

4. Care sunt rugăciunile pe care le rostești de obicei?

Rugăciunea rostită de elevi la începutul şi la sfârşitul orei de Religie reprezintă o modalitate 
de a face trecerea din sfera unui timp profan în acea a unui timp dedicat s� nţeniei. Dar, pe 
lângă rugăciunile deja cunoscute, elevii vor învăța o minimă structură a creării unei rugăciuni 
cât mai complete: 

•  slăvirea lui Dumnezeu 
•  mulţumirea adusă lui Dumnezeu
•  cererea celor de folos
•  din nou, slăvirea lui Dumnezeu.

10’

Practică
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Nr. 
ctr. Caracteristica rugăciunii Textul rugăciunii

1
să � e predominant de slăvire 
a lui Dumnezeu

2
să � e predominant de mulţu-
mire adusă lui Dumnezeu

3
să � e predominant de cerere

Am văzut mai sus care este situația cu rugăciunea ca mod de manifestare a credinţei 
noastre în Dumnezeu. Acum însă trebuie să vedem şi celelalte cerinţe pe care e necesar să 
le îndeplinim dacă vrem să ne înălţăm spre Dumnezeu.
Deoarece există anumite diferenţieri de percepere a unora, în funcţie de confesiune, voi 
prezenta în linii generale anumite aspecte, � ecare dintre dumneavoastră având libertatea 

alegerii şi interpretării în propria credinţă. Omul săvârşeşte fapte bune, indiferent de modul în care se 
raportează la ele: că îi sunt necesare la mântuire, că pot aduce merite prisositoare sau că le face de bună voie, 
acestea nesocotindu-se la Judecată.
 Fapta bună. E oare ea sădită în om, ori se învaţă? Voi aduce spre analiză câteva cazuri concrete:
O mămică grijulie a scris pe blogul proprietate personală un ditamai articolul despre cât e ea de supărată pe 
celelalte mămici din parcul de joacă. Ştiţi că întotdeauna copilului tău o să îi placă mai mult jucăria vecinului, 
şi viceversa. Dar mămica noastră era supărată pe faptul că cealaltă mămică şi-a rugat propriul copil să îi dea 
şi fetiţei de blogăriţă bicicleta lui, la care tânjea. Rezumând şi parafrazând, răspunsul mămicii revoltate a fost 
cam acesta: „Nu e bine aşa! Copilul trebuie să dea de bună voie, când simte el, nu când îi spune mama! Uite, 
acum plâng amândoi copiii! La naiba, cu dărnicia voastră aţi reuşit să ne stricaţi seara...”. 
 Un alt caz ar �  unul pe cât de simplu şi în aparenţă banal, pe atât de grăitor: Maria, o fetiţă de un an şi 
jumătate care abia începe să vorbească, de câte ori primeşte o bomboană de la părinţi sau cunoscuţi mai cere 
„una-a-Nonu”, adică încă una pentru Ionuț, frăţiorul ei mai mare. Se pare că gestul acesta al faptei bune l-a 
învăţat tocmai de la fratele ei. Iată că, deşi ne e greu să recunoaştem, şi noi avem multe de învăţat de la copii.

 Iubirea semenilor stă în strânsă legătură cu săvârşirea faptelor bune. Această iubire, agape, este 
iubirea prin care ar trebui să ne recunoaştem ca urmaşi ai învăţăturii lui Hristos: „Poruncă nouă dau vouă: 
Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta 
vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (In 13,34-35). Sfântul 
Apostol Pavel, în celebrul imn al dragostei creştine (1Cor 13,1-13) spune la un moment dat că „dragostea este 
binevoitoare”. Să vină oare acest cuvânt de la dragostea „de bună voie”? Adică să nu simţim dragostea doar ca 
pe o datorie, ca pe împlinirea unei porunci, ci ca o dezvoltare, ca o împreună lucrare a noastră cu dragostea  
ca roadă a harului revărsat peste noi de către Duhul Sfânt. Alături de aceasta mai avem „bucuria, pacea, 
îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea po� elor” (Gal 5,22)
 Bine ar �  dacă am lipi pe uşa camerei noastre un checklist compus din versetul de mai sus (Gal 5,22), 
ca cel din fotogra� a alăturată. Însă să nu uităm că � ecare avem tendinţa de „a dezvinovăţi păcatele mele”, 
cum zice psalmistul în Psalmul 40. Aşadar, acesta ar avea un rol orientativ, iar când vom reuşi să bifăm 
toate căsuţele, să avem grijă să nu ni se urce la cap... Poate ar trebui să punem o extra-căsuţă dedesubt, cu 
Smerenia...

20’

Teorie

Compuneţi spontan trei rugăciuni închinate lui Dumnezeu, respectând în cazul � ecăreia struc-
tura de mai sus (slăvire – mulţumire – cerere – slăvire) – 100 de cuvinte/rugăciune.

„Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce 
şi nu veţi �  precum pruncii, nu veţi intra în 

împărăţia cerurilor.” (Mt 18,3)
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Checklist zilnic (spre mântuire)

bucuria
pacea
îndelunga-răbdare
bunătatea
facerea de bine
credinţa
blândeţea
înfrânarea po� elor

smerenia

 Revenind la imnul dragostei creştine, mi-a rămas de mic în 
minte un fragment de verset în următoarea formulare „de aş avea 
credinţa toată, iar dragoste nu am, nimic nu sunt” (nu ştiu exact 
după ce versiune a Bibliei apare astfel).
 Fiecare confesiune sau religie pretinde a avea credinţa toată. 
Să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să admitem că ar �  aşa. Dar, în 
momentul în care îl denigrăm pe cel de lângă noi doar prin prisma 
faptului că nu împărtăşim aceeaşi credinţă, consider că  am ieşit din 
cursa spre mântuire. „A-l fura pe Dumnezeu” şi a spune că mântuirea 
este doar a unora – nu este cea mai bună dovadă de iubire. 

 Ca o altă modalitate de autoevaluare a noastră în raport cu morala religioasă putem propune elevilor 
să îşi „supervizeze” comportamentul pe parcursul unei săptămâni (se poate chiar şi între cele două ore de 
Religie), notându-şi într-un jurnal zilnic principalele idei.
 Sprea a simpli� ca pentru dumneavoastră, cerinţa este aceea de a completa jurnalul de mai jos 
rezumându-vă la o singură zi, ziua de ieri1.

  Temă de re� ecție 

„Când judeci oamenii, nu mai ai timp ca să îi iubeşti!” 
(Maica Teresa)

1 Model preluat şi adaptat de pe platforma educaţională TES Connect (� ink, Educate, Share).

JURNAL
(re� ecţii asupra propriei vieţi)

Nr. 
ctr Întrebare Răspuns

1. Cât de ușor îţi este să ierţi pe cineva 
care ţi-a greșit? Gândește-te la câteva 
cazuri concrete.

2. Ce anume te-a supărat, te-a enervat?
3. În ce mod ai reuşit să te calmezi?
4. Obișnuiești să „repari” cât mai repede 

o situaţie con� ictuală în care ai fost im-
plicat și ai jignit pe cineva „la nervi”?
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  Temă de re� ecție 

În ce mod aţi reacţiona dacă un elev/elevă de clasa a XII-a, 
la un moment dat ar vorbi cu dumneavoastră la „per tu”?

 3. Profesorul şi elevul – parteneri în actul educaţional –
o „mini-chenoză” a profesorului?

Cu toţii cunoaştem expresia „a vorbi de la înălţimea catedrei”. Prin autoritatea pe care o 
are profesorul în faţa clasei (la propriu şi la � gurat), profesorul se situează cu o treaptă 
mai sus faţă de elevii săi. De multe ori am întâlnit în sălile de clasă un mic podium pe care 
este aşezată catedra, în aşa fel încât profesorul să � e vizibil şi să poată supraveghea � ecare 
colţişor al clasei.

Tratatele moderne de pedagogie vorbesc însă de un parteneriat. Elevul şi profesorul sunt parteneri în cadrul 
actului educaţional. Care-va-să-zică, e necesar să meargă alături şi împreună pe calea cunoaşterii tainelor 
lumii şi a tainelor lui Dumnezeu, în cazul nostru. Toate acestea implică coborârea profesorului de pe piedestal 
şi prăfuirea panto� lor lustruiţi zilnic, alături de tenişii elevilor. Să îi spunem o smerire. Sau, dacă îmi permiteţi, 
o mini-chenoză. Diferenţa e aceea că noi trebuie să ne golim de o slavă deşartă care poate �  periculoasă. 
 Cu toate acestea, să nu lăsăm ca elevii (mai ales adolescenţii) să confunde acest gest al egalităţii cu 
acela exprimat de zicala „ne tragem de şireturi”. Când se întrece măsura, recomand o mică distanţare – exact 
ca şi în cazul celeilalte zicale care spune că „nu vedem pădurea de copaci”. 

 Unii dintre elevii adolescenţi percep însă ca � ind o onoare să � e în 
relaţii de prietenie cu un anumit profesor şi se străduiesc să onoreze prin 
comportamentul şi activitatea lor şcolară această prietenie. De ce aceasta? 
Fiindcă Noblesse oblige…

20’

Teorie

„Noblesse oblige!”
(veche expresie franceză)

Profesorul, elevul şi colectivul întregii clase, în mod ideal, s-ar recomanda să � e foarte bine 
sudat. De aceea, unii au inventat team-building-ul.
Cerinţă: Propune şi argumentează cel puţin trei metode/exerciţii de team-building prin 
care să creezi o legătură cât mai strânsă atât între elevii unei clase, cât şi între clasă şi pro-
fesorul de Religie.

15’

Practică
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 4. Implicarea tinerilor în activităţi fi lantropice –
un exerciţiu de responsabilizare 

Oricât de mult ne-am dori ca elevii noştri să experieze în cadrul orelor de Religie, nu 
putem transforma ora de Religie în oră de „meditaţie transcendentală” şi nici nu putem 
să scoatem copiii din şcoală aproape în � ecare oră ca să îi învăţăm cum se organizează un 
act de � lantropie.
Putem însă să încercăm explicarea unui paradox pe care adolescenţii îl sesizează în 

societatea actuală: fericirea celor corupţi, dar bogaţi şi nefericirea celor mai modeşti, dar cinstiţi. Toate 
acestea, desigur, din perspectiva valorilor. Tendinţa noastră e de a asocia bogăţia cu obţinerea ei pe căi ilicite 
(nu întrebaţi de ce…), dar la clase este necesar să intrăm cu prezumţia de nevinovăţie, existând probabil şi 
elevi care provin din familii înstărite. Bogăţia în sine nu reprezintă o piedică pentru mântuire, ba mai mult, 
poate �  un atu dacă e folosită cu discernământ. Ea poate reprezenta un mijloc de manifestare a acelei iubiri 
necondiţionate faţă de aproapele, agape. În acest sens putem aduce argumentele unor personaje biblice a 
căror bogăţie a stat sub auspiciul binecuvântării lui Dumnezeu, precum:

• Avraam – „Avram însă era foarte bogat în vite, în argint şi în aur.” (Fac 13,2)
• Regele Solomon – „Ba îţi voi da şi ceea ce tu n-ai cerut: bogăţie şi slavă, aşa încât nici unul dintre regi 

nu va �  asemenea ţie, în toate zilele tale”. (3Rg 3,13)
• Dreptul Iov – „El avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi şi cinci sute de 

asini şi mulţime mare de slugi. Şi omul acesta era cel mai de seamă dintre toţi răsăritenii.” (Iov 1,3)
 
 Un parteneriat între şcoală şi un ONG sau o asociaţie � lantropică, pe bază de voluntariat, ar rezolva 
într-o mare măsură problema aplicabilităţii în mod real a învăţăturilor asimilate la ora de Religie şi nu numai. 
Putem ţinti şi mai sus, la o asociere a mai multor şcoli care să aibă ca scop desfăşurarea unor activităţi 
misionar-� lantropice de o amploare mai mare.

20’

Teorie

Prezentați o situaţie în care un elev v-a pus în situaţia de a �  duhovnic/îndrumător spiri-
tual/mentor, printr-o „confesiune” sau cererea unui sfat la care în mod normal nu v-ați �  
aşteptat. Descrieți şi sentimentul pe care l-ați simţit în acele clipe. (150 de cuvinte)

10’

Practică
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 5. Recomandări legate de programa şcolară
a diferitelor culte religioase din România

20’

Teorie

Indiferent de orientarea noastră religioasă/confesională, ca profesori de Religie trebuie să 
subscriem la promovarea, trăirea și asumarea valorilor fundamentale recunoscute la nivel 
global și anume Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea şi Libertatea, încununate toate cu 
valoarea S� nţeniei. 
Orice formă autentică de experiere a acestor valori în vieţile noastre și ale elevilor noștri 

trebuie fructi� cată și adusă sub umbrela/umbrirea versetelor revelatoare:
•  „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!” (In 14,6)
•  „Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău 

n-a văzut pe Dumnezeu.” (3In 1,11)
•  „Eu sunt Lumina lumii!” (In 8,12) – cea care descoperă Frumosul; 
•  „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor 

adăuga vouă.” (Mt 6,33)
•  „Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.” (2Cor 3,17)
•  „Să-Mi � ţi s� nţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt!” (Lev 20,26)

 Tabelul de mai jos indică, orientativ, temele și unele conţinuturi din programele școlare de Religie ale 
diferitelor confesiuni din România, în care putem aborda experierea credinţei:

Cultul

Adventist Alianţa
Evanghelică Greco-Catolic Musulman Reformat Romano-

Catolic Unitarian

Clasa a IX-a
Unitatea de 
conţinuturi: 
Experienţa 
creștină
(ne bazăm 
pe con-
ceptele de 
neprihănire 
prin credin-
ţă, s� nţire, 
îndreptăţire, 
încrederea, 
egoismul, 
ipocrizia, ier-
tarea, talanţii 
și egoismul)

Clasa a IX-a
Unitatea de 
conţinuturi: Ati-
tudini de viaţă 
creștină
(ne bazăm pe 
conţinuturile 
legate de acti-
vităţile sociale 
ale creștinilor, 
virtutea dragos-
tei, comunicarea 
cu părinţii, 
fericirea)
Unitatea de 
conţinuturi:
Comportamente 
moral-religioase
(ne bazăm pe 
conţinuturile 
legate de limbaj 
ca îmblânzire a 
limbii, minciuna)

Clasa a X-a
Unitatea de 
conţinuturi: 
Decalogul
(ne bazăm pe 
conţinuturile 
legate de semni-
� caţiile teologice 
ale poruncilor)

Clasa a XII-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Demnitatea per-
soanei umane
(căderea, liberta-
tea omului, viaţa 
morală și mân-
tuirea omului)
Unitatea de 
conţinuturi:
Persoana și 
societatea
(participarea 
la viaţa socială, 
creștinii și mun-
ca, responsabili-
tatea morală în 
viaţa comuni-
tară)

Clasa a 
IX-a
Unitatea de 
conţinuturi: 
De la cine 
învăţăm?
(rolul și 
importanţa 
profesorului, 
relaţia profe-
sor-elev)

Clasa a X-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Îndatoririle 
religioase şi 
morale
(îndatoriri 
faţă de noi 
înșine, ale 
membrilor 
familiei, faţă 
de societate, 
faţă de oa-
meni)

Clasa a IX-a
Unitatea de 
conţinuturi: 
Revelaţie și 
credinţă
(asumarea 
responsabilității 
aproapelui: 
iubire, îngrijire, 
protecţie, 
deservire, 
diaconie, 
alegerea prin 
har şi libertatea 
omului)

Clasa a XII-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Omul , creat 
după chipul lui 
Dumnezeu 
(cine sunt eu, 
cine mă iubește, 
care este rolul 
vieţii mele, locul 
meu în lume: 
cui aparţin și 
în ce direcţie 
înaintez?)

Clasa a 
XII-a
Unitatea 
de conţi-
nuturi:
Cele zece 
porunci
(iluziile 
produ-
se de: 
ocultism și 
superstiţie, 
substanţe 
chimice, 
absurd, 
literatura 
și � lmele 
porno-
grafi ce; 
sexualitate, 
perver-
sitate și 
industria 
distractivă)

Clasa a IX-a
Unitatea de conţinuturi:
Lectura Biblică
(responsabilitatea faţă de 
semeni)

Clasa a X-a
Unitatea de conţinuturi:
Normele morale-etice și liber-
tatea omului de a alege
(responsabilitatea omului 
faţă de sine, semeni și lumea 
creată; libertate și responsa-
bilitate; păcatul – alegerea 
dintre bine și rău)

Clasa a XI-a
Unitatea de conţinuturi:
Omul – colaboratorul lui 
Dumnezeu
(omul – � inţă capabilă de 
autodezvoltare)

Clasa a XII-a
Unitatea de conţinuturi:
Responsabilitatea omului
(obligaţii faţă de propria 
persoană, faţă de ceilalţi;)
Unitatea de conţinuturi:
Comportamen-tul moral-religios
(conștiinţa, libera voinţă)
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Ortodox
Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a

Unitatea de conţinuturi:
Învăţătura de credinţă
(relaţia omului cu Dum-
nezeu)
Unitatea de conţinuturi:
Spiritualitate și viaţă 
creștină
(bucurie și responsabilita-
te în relaţiile dintre tineri)
Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările 
lumii contemporane
(pericolul drogurilor, 
mass-media, tinerii și 
viaţa intimă)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine
(responsabilitatea creștină, 
libertate și opţiune)
Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările 
lumii contemporane
(superstiţia, magia, astro-
logia, numerologia)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine
(familia creștină, promovarea valo-
rilor religioase, forme de denatura-
re a persoanei)
Unitatea de conţinuturi:
Spiritualitate și viaţă creștină
(ecologia creștină)
Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările lumii 
contemporane
(minuni și false minuni)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine
(rolul tinerilor în apărarea vieţii 
– combaterea violenţei, suicidu-
lui, a eutanasiei și a degradării 
umane)
Unitatea de conţinuturi:
Ortodoxie și cultură naţională
(prin exemplele de asumare a 
responsabilităţii pentru un anu-
mit crez: N. Iorga, N. Crainic, N. 
Steinhardt, P. Ţuţea, D. Stăniloae)
Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările lumii 
contemporane
(dialogul între credinţă și 
știinţă)

Alegeţi din unităţile de conţinut din tabelul de mai sus un singur conţinut. Din acesta, 
luaţi o secvenţă din lecţie pe care să o trataţi din perspectiva învăţării experienţiale, com-
pletând-o în tabelul următor:

15’

Practică

Cultul:
Clasa:
Unitatea de conţinuturi aleasă:
Conţinutul ales:
Secvenţa lecţiei pe care o trataţi: 

Secvenţele lecţiei Timp Conţinut instructiv-educativ Metode și proce-
dee didactice Evaluare

Moment pregătitor 3

Salutul
Asigurarea climatului psiho-afectiv 

necesar desfășurării lecţiei
Rostirea rugăciunii de la începutul orei

Notarea absenţelor în catalog

Conversaţia

Verifi carea cunoștinţelor

Expunerea noii lecţii:

a. Discuţii pregătitoare 
(moment aperceptiv)

b. Anunţarea titlului noii 
lecţii

c. Prezentarea 
conţinutului lecţiei

d. Asigurarea retenţiei și 
a transferului de 

cunoștinţe
5 
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Cultul:
Clasa:
Unitatea de conţinuturi aleasă:
Conţinutul ales:
Secvenţa lecţiei pe care o trataţi: 

Secvenţele lecţiei Timp Conţinut instructiv-educativ Metode și proce-
dee didactice Evaluare

e. Discuţii pe o temă 
aleasă. 9 Explicaţia

Dialogul 

f. Încheierea lecţiei 1 Rugăciunea de încheiere a orei

 Punctul pe i
Elevii (și, de ce nu, toți oamenii, indiferent de vârstă) învață mult mai ușor dacă experiază un 

lucru sau dacă pun în practică ceea ce au învățat. Acest demers îi responsabilizează și-i determină 
să aibă o atitudine mult mai implicată în orice aspect ce ține de experiența religioasă. 



Delimitări conceptuale:
răspundere/responsabilitate/responsabilizare

(90’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Conceptul de răspundere – de� niţie, caracteristici
2. Responsabilitatea profesorului față de elevi – limite/limitări
3. Responsabilizarea – piatra de încercare a profesorilor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi aprofunda sensurile termenilor răspundere/responsabilitate/
responsabilizare
• Veţi conștientiza importanța pe care responsabilitatea o are în misiunea 
profesorului de Religie 

III. Cuvinte-cheie
răspundere, responsabilitate, responsabilizare, concept, profesor, adolescenți

P6

U4 S1

T2

R a s p u    n d e r e
Respons        abilizare
Respons       abilitate
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10’

Primii pași

Delimitarea conceptuală între cei trei termeni din titlul secvenței de față este necesară în 
vederea unei înţelegeri optime atât a misiunii noastre ca profesori de Religie, cât și a efec-
telor pe care abordarea pozitiv-creativă a Religiei le poate avea asupra elevilor. La ciclul 
liceal, elevii se a� ă la vârsta când, le place sau nu, devin încetul cu încetul responsabili de 
acţiunile lor. De asemenea, tot acum ei își formează principalele trăsături de caracter și 

orice om cu cât este mai responsabil, cu atât se va integra mai bine în societate și își va putea clădi un viitor pe 
baze realiste, morale și etice. Graniţa dintre răspundere, responsabilitate și responsabilizare este extrem de � nă 
și depinde cel mai adesea de cel căruia i se adresează sau la care se referă. Din aceste motive, ne propunem 
ca, în cadrul acestei secvențe, să evidenţiem caracteristicile � ecăruia dintre aceste trei concepte în vederea 
optimizării demersului nostru didactic.

1. Conceptul de răspundere –
defi niţie, caracteristici

Deşi răspunderea este adesea prezentată ca sinonim al responsabilităţii, am decis să 
prezentăm separat aceste două concepte pentru a scoate în evidență prin intermediul 
unor nuanțări speci� citatea � ecăruia.

30’

Teorie

Audio – Radu/Cosmin 

Audio

   
    De� niție

Răspundere: s.f. faptul de a răspunde; obligaţia de a răspunde de îndeplinirea unei acţiuni, sarcini, 
etc., (jur.) Consecinţă rezultată din neîndeplinirea unei obligaţii legale.

În limbajul acceptat în societate astăzi, există o serie de variaţii ale termenului răspundere, în funcţie 
de domeniul în care este utilizat: răspundere civilă, răspundere contractuală, răspundere penală etc. În � ecare 
caz aveam de-a face cu o autoritate/instituție care veghează la asumarea răspunderii și, implicit, la îndepli-
nirea tuturor condițiilor presupuse de aceasta. În cazul nostru, autoritatea supremă este Dumnezeu. El este 
cel care ne cere să ne asumăm răspunderea pentru faptele noastre mai ales după săvârșirea lor. Când Adam 
a greșit, Dumnezeu nu a venit direct să-l pedepsească, ci a vrut să vadă mai întâi dacă e responsabil. Din 
nefericire, Adam nu și-a dat seama că un simplu, dar greu de spus, Am greșit! ar fi  schimbat multe. Asumarea 
responsabilității ar fi  fost, poate, cel mai mare pas pe care omul căzut l-ar fi  putut face spre Dumnezeu. Acest 
scenariu nu a fost unul izolat. Dumnezeu a făcut apel la asumarea răspunderii și în cazul lui Cain. Când l-a 
întrebat unde este fratele lui, primul om născut a răspuns că nu este în răspunderea lui să poarte de grijă lui 
Abel: „Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?” (Fac 4,9). Același apel din partea Domnului, același tip de 
răspuns din partea omului… 

Și totuși, a fost un om dintre cei vechi care a considerat că e necesar să � e răspunzător pentru viața fratelui 
său după trup. Acea persoană a fost nimeni alta decât cel din a cărui seminție a hotărât Domnul că e potrivit să 
se nască: Iuda, � ul patriarhului Iacob. În contextul reîntoarcerii fraților lui Iosif în Egipt pentru alimente, Iuda 
a făcut un gest extraordinar. Ne aducem aminte că Iosif a cerut fraților săi să-l aducă pe Beniamin, singurul său 
frate după mamă, în Egipt, pentru a proba veridicitatea spuselor lor. Când Iacob s-a opus plecării, din dorința 
de a nu mai pierde pe unicul � u care-i mai amintea de soția sa Rahela, Iuda i-a zis:  „Trimite băiatul cu mine 
și să ne sculăm să mergem, ca să trăim și să nu murim nici noi, nici tu, nici copiii noștri. Răspund eu de el. 
Din mâna mea să-l ceri. De nu ţi-l voi aduce și de nu ţi-l voi înfăţișa, să rămân vinovat faţă de tine în toate 
zilele vieţii mele.” (Fac 43,8-9). Răspund eu de el nu au fost niște cuvinte goale menite să înșele voința unui 
tată bătrân și încăpățânat, ci o pornire sinceră de asumare a răspunderii față de viața fratelui său. Acest lucru 
îl vom sesiza atunci când Iuda i-a cerut lui Iosif (pe care încă nu-l recunoscuse) să-i permită să asume el vina 
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fratelui său: „Să rămân eu, robul tău, rob la domnul meu în locul băiatului, iar băiatul să se întoarcă cu fraţii 
săi, căci cum mă voi duce eu la tatăl meu, de nu va �  băiatul cu mine? Nu vreau să văd durerea ce ar ajunge pe 
tatăl meu!” (Fc 44,33-34). Când a auzit aceste cuvinte Iosif, nu a putut să-și mai ascundă adevărata identitate 
și s-a descoperit fraților săi.

Asumarea răspunderii determină o schimbare pozitivă semnifi cativă atât în cel care și-o însușește, cât 
și în cel care o solicită direct sau indirect. E sufi cient să amintim aici cazul fi ului risipitor, care a fost sincer și 
nu a învinuit pe nimeni pentru greșelile lui. Acest comportament ce vădește asumarea integrală a răspunderii 
l-a făcut să înțeleagă cât de iubitor poate fi  tatăl lui. Nici nu a mai îndrăznit să-i ceară părintelui său să-l facă 
argat… Știa că prin aceasta îl va jigni… Asumarea răspunderii l-a făcut să vadă cu adevărat cum stau lucrurile!

Să revenim acum în zilele noastre. Potrivit defi niţiei și perspectivelor scripturistice menționate, răs-
punderea în cadrul orei de Religie se adresează în egală măsură profesorului și elevilor, deși nu se referă la ace-
lași aspect.

În cazul profesorilor răspunderea se referă la:
•  corectitudinea conţinuturilor transmise (este necesar ca acestea să fi e în deplin acord cu în-

văţătura Bisericii);
•  asigurarea unui climat optim în vederea transmiterii conţinuturilor și valorifi cării potenţialu-

lui intelectual și spiritual al elevilor;
•  considerarea acţiunilor din perspectiva utilizării lor de către elevi pe termen lung; 
•  răspunderea faţă de elevi prin oferirea unui exemplu personal demn de urmat din punct de 

vedere socio-moral.

În ceea ce-i priveşte pe elevi, ei abia acum învaţă ce înseamnă răspunderea, cum se manifestă. Aici 
intervine priceperea profesorului de a-i ajuta să îşi asume răspunderea pentru ceea ce fac, deoarece, în spe-
cial în cazul elevilor de la începutul ciclului liceal, ei nu se gândesc foarte des la consecinţele faptelor lor sau 
la explicaţiile pe care le pot oferi pentru a justi� ca o anumită acţiune. De asemenea, atunci când vorbim de 
răspundere la adolescenţi putem avea în vedere și alte aspecte precum: 

•  gradul de maturizare;
•  impactul pe care deciziile lor îl au asupra celor din jur;
•  gradul de risc la care aceștia se expun prin deciziile pe care le  iau. 

1. Menționați două evenimente scripturistice (unul din Vechiul și unul din Noul Testa-
ment) în care să evidențiați asumarea răspunderii și efectele imediate ale acestui gest (100 
de cuvinte pentru � ecare eveniment în parte)

 2. Elaboraţi o activitate pe care să o puteţi folosi la clasă prin care să-i determinați pe elevii dumneavoastră 
să îşi asume răspunderea pentru acţiunile lor.

50’

Practică

Nr.
ctr Evenimentul scripturistic Efectele asumării răspunderii

1.

VT – 

2.

NT – 
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2. Responsabilitatea profesorului faţă de elevi – 
limite/limitări

   
    De� niție

Responsabilitate: s.f., obligaţia de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală 
de ceva, de a accepta şi suporta consecinţele.20’

Teorie

Prin compararea celor două defi niţii – răspundere și responsabilitate – putem observa cu ușurinţă că 
una dintre ele defi nește obligaţia de a răspunde de îndeplinirea sau nu a unei acţiuni, iar cealaltă defi nește 
obligaţia de a efectua propriu-zis acel lucru. De asemenea, termenul responsabilitate este mult mai complex, 
se referă la acţiuni liber asumate și are o conotaţie mai puţin negativă decât conceptul de răspundere care se 
referă la „un fapt consumat” pentru care trebuie să dai socoteală.

În acest caz, ne vedem nevoiţi să facem o distincţie clară între termeni deoarece aceștia se referă 
la gradul de succes pe care îl au acţiunile profesorului, la repercusiunile acţiunilor sale și la determinările 
acţiunilor sale. Astfel, prin răspundere se va face referire în mod clar la faptul că profesorul garantează în-
deplinirea sau nu a unei acţiuni în mod mai mult sau mai puţin corect, în sensul că el este cel direct răspun-
zător de calitatea informaţiei și de corectitudinea acesteia. Prin responsabilitate se va face referire la datoria 
profesorului de Religie faţă de anumite segmente: social, eclesial, școlar. Menirea profesorului nu este doar 
de a transmite o serie de cunoștinţe în cadrul orelor, ci de a-și însuși o abordare pozitiv-creativă a Religiei, 
urmărind impactul pe care activitatea sa îl are la nivel micro-social (al colectivului de elevi), dar mai ales 
macro-social (la nivelul comunităţii sociale și eclesiale în care își desfășoară activitatea). 

profesor 
de Religie

responsabil

predare
pozitiv-creativă

impact
pozitiv pe termen 

lung asupra
societăţii

+ →
Având în vedere cele menționate, este de la sine înțeles că, pentru îndeplinirea misiunii Bisericii în 

școală, este necesar ca profesorul de Religie să fi e responsabil. Un dascăl care-și înțelege misiunea va fi  în-
totdeauna responsabil și, ca atare, va avea grijă ca gesturile și acțiunile sale să determine efecte pozitive în 
su� etele tinerilor. Dar până unde merge această responsabilitate? Cât e necesar să se implice un profesor în 
educația religioasă a elevilor pentru a �  considerat cu adevărat un om responsabil? Care sunt limitele respon-
sabilității sale? La aceste întrebări legitime nu putem oferi un răspuns sufi cient de bine nuanțat care să fi e 
satisfăcător. De asemenea, nu putem nici să-l împovărăm pe profesor cu o responsabilitate care depășește cu 
mult atribuțiile lui. 

Considerăm că, în această situație, cel mai înțelept gest din partea noastră este acela de a face apel la 
discernământul și conștiința fi ecăruia. Acestea sunt cele două coordonate care stabilesc limitele responsabili-
tății profesorului de Religie față de elevii săi. Nimeni nu este mai în măsură ca profesorul însuși să stabilească 
până unde merge responsabilitatea sa. Ca atare, lăsăm la latitudinea dumneavoastră să hotărâți limitele misi-
unii de propovăduire pe care o desfășurați. 

Totuși vă putem aminti, pentru a vă spori râv-
na, că misiunea de propovăduire a unui profesor respon-
sabil de Religie este uneori mai importantă decât cea 
a sacerdotului comunității. Și acesta o putem deduce 
printr-o singură întrebare: Cât timp comunică direct 
un profesor cu elevii săi într-o lună? Minim patru ore. Ei, cu acest privilegiu nu se pot lăuda mulți preoți! 
Dacă punem în calcul faptul că maxim 15% din tinerii comunității sale participă la Biserică duminical, pe 
cei 85% unde îi întâlnește? Ca atare, profesorii de Religie sunt privilegiați să modeleze sufl etele unui număr 
impresionant de tineri. Sunt cazuri frecvente în care profesorii de Religie se întâlnesc săptămânal cu minim 
300 de tineri și copii! Și atunci… impactul activității didactice poate fi  unul surprinzător.
 

„Fraţii mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr 
şi-l va întoarce cineva. Să ştie că cel ce a întors pe 
păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui su-

� etul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate.” 
(Iac 5,19-20)
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3. Responsabilizarea –
piatra de încercare a profesorilor

   
    De� niție

Responsabilizare: vb. Tranz. şi re� . 
A deveni sau a face să devină responsabil.

25’

Teorie

  Temă de re� ecție 

Mântuiește-te tu și mii se vor mântui în jurul tău! 
(Sfântul Sera� m de Sarov)

  Temă de re� ecție 

„Oricine vorbeşte su� etelor are 
răspundere de su� ete” (Nicolae Iorga)

1. Identi� caţi 3 modalităţi prin care responsabilitatea profesorului de Religie faţă de elevi 
are un impact pozitiv vizibil în mediul social, eclesial și şcolar (100 de cuvinte pentru fi e-
care mediu).

 2. Descrieți în 200 de cuvinte un caz/o întâmplare din activitatea dumneavoastră didactică în care 
asumarea responsabilității ca profesor de Religie a infl uențat într-un mod semnifi cativ viața unui tânăr pe 
care l-ați avut ca elev.

50’

Practică

Nr.
ctr Mediul Mod de manifestare a responsabilității

1. Social

2. Eclesial

3. Școlar

Poate că una dintre cele mai grele misiuni ale profesorului de Religie este aceea de a-și responsabiliza 
elevii, de a-i face conștienţi de consecinţele faptelor lor, de a face din ei oameni responsabili. Deși nu este ușor 
de realizat, acţiunea de a-i responsabiliza pe elevi aduce mari satisfacţii ambelor părţi.

Să luăm ca exemplu cazul supus atenției unui profesor de Religie de către un elev: Într-o pauză, înain-
te de ultima oră, a intrat în clasă și și-a anunţat colegii că pot pleca acasă deoarece doamna profesoară nu se 
afl ă în şcoală. Desigur că profesoara era la şcoală, dar a întâmpinat-o clasa goală. Dilema tânărului era cum să 
facă să îşi scuze măcar colegii şi, desigur, să motiveze absenţele care deveniseră acum consecinţa unei glume 
nepotrivite. La recomandarea profesorului de a discuta direct cu profesoara în cauză şi de a-şi cere scuze, 
elevul a ezitat, spunând că îi este ruşine. Sigur că înfruntarea consecinţelor unui fapt de o gravitate minoră, 
dar care putea deveni ceva mult mai complicat, nu i s-a părut cea mai bună soluţie, dar, având promisiunea 
profesorului că îl va ajuta să treacă prin acest moment, elevul și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze.

Fuga de responsabilitate îi caracterizează chiar pe mulţi dintre adulţi – a se vedea fuga de responsa-
bilitate a lui Adam după gustarea din pomul oprit (Fac 3,11-12) –, iar profesorul de Religie are menirea de a 
o dezvolta la adolescenţi. Însă, � e că deprind responsabilitatea în nume propriu sau în numele unui colectiv, 
elevii trebuie să devină, mai devreme sau mai târziu, responsabili. Profesorul de Religie poate contribui la 
împlinirea acestui obiectiv prin desfășurarea de activităţi pe grupe, în care unul dintre membri este leader. 
Sau, pentru a nu crea ierarhii între elevi, putem desemna purtători de cuvânt diferiţi de fi ecare dată când 
desfășurăm astfel de activităţi. S-a observat că, atunci când trebuie să prezentăm rezultatul lucrului pe echipe, 
purtătorul de cuvânt are tendinţa de a-și asuma responsabilitatea pentru munca celorlalţi membri, se simte 
jenat dacă rezultatul este criticat sau mândru atunci când rezultatul este de calitate.
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Responsabilizarea nu este un proces ușor, nu se va realiza prin repetarea în mod constant în fața ele-
vilor a ideii că trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce fac sau spun. În vederea realizării acestui 
demers de lungă durată, putem folosi exemple din vieţile s� nţilor care au mers în asumarea responsabilităţii 
până la jertfi rea vieţii pentru credinţă sau exemple din Sfânta Scriptură – Iona constituie un exemplu foarte 
bun de neasumare a responsabilităţii şi apoi de revenire. De altfel, elevii pot primi şi exemple din realitatea 
imediată: atunci când nu învaţă pentru lucrarea de control la o anumită disciplină, există șanse foarte mici ca 
nota să � e una onorabilă. 

Greutatea cu care se realizează acest proces de responsabilizare se datorează în primul rând vârstei 
elevilor, cărora le este greu la început să se adapteze la condiţiile vieţii de adult, dar și mediului ambient de 
acasă, unde pot exista dezechilibre – fi e sunt împovăraţi cu responsabilităţi prea mari (de exemplu cei care au 
părinţi plecaţi în străinătate trebuie să aibă grijă de fraţi mai mici etc.), � e nu sunt responsabilizaţi de părinţi 
care preferă să ia totul asupra lor, iar copiii nu învaţă astfel că faptele de orice fel au consecinţe. 

1. Elaboraţi două activităţi care să poată �  desfăşurate la clasă prin care să responsabilizaţi 
elevii (100 de cuvinte/activitate).
2. Cum poate abordarea pozitiv-creativă să ajute în procesul de responsabilizare? Expuneți 
în 150 de cuvinte un exemplu/o strategie în acest sens.

50’

Practică

Punctul pe i
Despre răspundere, responsabilitate și responsabilizare se poate vorbi îndelung în contextul orei 
de Religie, ca una special menită să cultive aceste valori și să călăuzească procesul de responsabilizare 

a elevilor. Fiecare dintre cei termeni vine încărcat cu propria paletă de semni� cații și nuanțe, 
esențial � ind faptul că, dincolo de înțelegerea social-comunitară a lor, există un plan al înțelegerii 

religioase care presupune asumarea și manifestarea răspunderii, a responsabilității și 
a responsabilizării în raport cu Dumnezeu, cu aproapele și cu întreaga creație. Profesorul de Religie 

care va reuși să transmită elevilor săi în mod real aceste trei priorități ale vieții spirituale
va contribui, prin aceasta, la viitorul pozitiv și echilibrat al societății noastre.



Limbajul paraverbal –
valorifi carea lui la ora de Religie

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Speci� cul limbajului paraverbal
2. Exigențele limbajului paraverbal
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți conștientiza importanța limbajului paraverbal în cadrul orelor de 
Religie
• Veți putea să vă familiarizați cu instrumentarul acestui tip de limbaj
• Veți avea posibilitatea de a pune în valoare acest tip de limbaj

III. Cuvinte-cheie
paraverbal, ton parental, modulații vocale, ritm, volum, pauze, accent, 
Pateric, dicție
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 Unele persoane obișnuiesc să povestească cu atâta seriozitate și patos cele mai banale 
lucruri care li s-au întâmplat în viață,  încât avem impresia că evenimentele respective 
sunt de o importanță colosală. Trecând peste talentul lor narativ, constatăm că maniera 
în care acești oameni descriu chestiunile respective este extrem de importantă. La drept 
vorbind, cât interes poate să suscite faptul că cineva s-a tăiat puțin la un deget? Însă tonul 

grav, infl exiunile vocii, ritmul accelerat și pauza intenționată pe care aceștia o fac înainte de menționarea 
micului accident transformă decisiv mesajul pe care îl transmit. Aceste elemente ale limbajului paraverbal 
oferă atâta consistență cuvintelor rostite, încât emoțiile pe care ei le transmit auditoriului pot fi  similare cu 
cele pe care le simțim atunci când auzim că s-a petrecut un accident major.
 Infl uența pe care limbajul paraverbal o are în comunicarea noțiunilor afectiv-atitudinale este con-
siderabilă. Dacă un interlocutor asimilează informațiile pe care le primește prin limbajul verbal doar în pro-
porție de 7%, prin intermediul limbajului paraverbal, acesta își însușește cunoștințele într-un procentaj de 
38%1. În aceste condiții, este important ca profesorii să facă eforturi pentru a stăpâni instrumentarul paraver-
bal, astfel încât să dea putere cuvântului rostit. Având în vedere faptul că profesorul de Religie transmite idei 
care, în mod normal, sunt însușite și experiate, interesul său față de acest segment al comunicării este necesar 
să fi e ridicat. Dacă va reuși să-și expună mesajul și cu ajutorul elementelor specifi ce limbajului paraverbal, 
probabilitatea ca demersul său să fi e unul reușit este considerabil mai mare. 
 Mesajul central al secvenței de față este unul de recomandare a valorifi cării limbajului paraverbal la 
ora de Religie, deoarece asumarea mesajului religios de către elevi depinde într-o mare măsură de acesta.

5’

Primii pași

1 Irinela Nicolae, Comunicare în educație (București, 2011), p. 66. 
2 Vezi detalii în Florentina Popa, „Verbal și paraverbal în discursul religios,” în Text și discurs religios 2 (2010): 303-312.

 1. Specifi cul limbajului paraverbal 

Limbajul paraverbal este o manifestare verbală a comunicării nonverbale care nu poate 
exista independent ca formă de limbajul verbal, deoarece el reprezintă efectiv modul în 
care se realizează vorbirea. Chiar dacă acesta nu poate fi  separat ca formă de limbajul 
verbal, după conținut, el poate să exprime un mesaj diferit. Tonul vocii, intensitatea, 
volumul, ritmul, in� exiunile, accentele pe care o persoană le folosește în timpul vorbirii 

pot să schimbe conținutul mesajului exprimat prin cuvinte. Spre exemplu, o afi rmație rostită pe un ton ironic 
poate avea un sens total diferit de înțelesul concret al cuvintelor („Vai, ce bine că ai venit!”). Sau, mai concret, 
un Da! poate să însemne Nu! în funcție modul în care este rostit. 

 Pornind de la aceste considerente și exemple, putem afi rma că intervenția limbajului paraverbal în 
conținutul cuvintelor rostite poate să infl uențeze, să consolideze sau uneori chiar să anuleze sensul cuvintelor. 
Astfel, mesajul paraverbal care este încifrat în stimulii și în semnalele ce sunt transmise de infl exiunile, 
ritmul și tonul vocii, poate să determine reacții ce sunt independente de conținutul cuvintelor. Din aceste 
considerente, folosirea cu abilitate a elementelor paraverbale poate oferi profesorului de Religie posibilitatea de 
a transmite cu succes învățăturile de credință, de a avea un control mai mare asupra experienței de învățare 
a elevilor săi, de a avea parte de respectul lor în mod fi resc și de a determina o experiere mai credibilă a 
credinței2.

5’

Teorie

Exemplifi care audio

Audio
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3 Florentina Popa, Verbal și paraverbal, 305. Ioan Toader, Retorica Amvonului (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002), 34-38.
4 Iertăciunile sunt parte integrantă a unui necrolog rostit de către preot îndeosebi în Transilvania. Asumându-și rolul de păstor 
sufl etesc, preotul ia rămas bun și cere iertare în numele celui adormit de la rudenii, prieteni, vecini. În sine, ideea este bună, dar 
modul în care sunt realizate aceste cuvinte de iertare lasă mult de dorit.

 2. Exigenţele limbajului paraverbal

10’

Teorie

Pentru utilizarea limbajul paraverbal în comunicare, se recomandă mai întâi ca persoana 
care vorbește să își controleze bine respirația pentru ca vocea sa să aibă un volum bine 
conturat. Apoi este de dorit ca exercițiile de control al respirației să fi e cumulate cu abi-
litatea de a pronunța cât mai clar și mai natural cuvintele. De asemenea, i se sugerează 
vorbitorului să exerseze în așa fel încât să reușească să vorbească în diferite tonalități, în 

funcție de interlocutori și, fi rește, de importanța conținutului. Aceste abilități îi vor oferi, în timp, siguranță 
în vorbire și capacitatea de a sublinia, prin diferite efecte retorice, mesajele care necesită mult interes din 
partea auditorului.

a. Tonul vocii. Concomitent cu informația primită prin intermediul cuvintelor, interlocutorul re-
ceptează de la emițător o serie de sentimente pe care acesta i le transmite prin tonul vocii sale. Starea pe care 
o crează tonalitatea vocii in� uențează mult limbajul. Dacă elevul asociază tonul folosit de profesor cu cel al 
unor părinți iubitori, atunci asimilarea mesajului se va face cu ușurință și responsabilitate. Dacă, în schimb, 
tonul va fi  înalt și strident, asemănător cu cel pe care îl folosesc copiii îmbufnați, informațiile auzite vor fi  
tratate cu superfi cialitate. Din acest motiv, se recomandă ca tonul de bază folosit de către profesorul de Religie 
să � e parental, adică să fi e rostit pe o tonalitate joasă care inspiră calm și încredere. 

Tonul parental al profesorului poate inspira calm și încredere.

b. Intonația. Modulațiile vocii sunt esențiale în cadrul unei comunicări. Fără ridicarea și coborârea 
glasului în timpul vorbirii, discursul profesorului tinde să fi e monoton. Acest fapt determină un defi cit sever 
atât în transmiterea informațiilor, cât și a stărilor sufl etești în care afl ă vorbitorul. 

Modulațiile vocii evită monotonia discursului.

c. Accentul. Rostirea accentuată cu un ton mai înalt și mai intens a unor cuvinte facilitează mult 
transmiterea informației sau sublinierea unui sens. Elevul este atenționat, prin intermediul accentului, să fi e 
mult mai perspicace la ceea ce i se transmite3.

Valori� carea accentului facilitează transmiterea informației.

1. Lectură sentimentală 
Recuzita: câteva texte extrase dintr-o carte de predici sau din apoft egmele patericale (pe 
care le veți găsi în anexele de la fi nalul secvenței) şi 10 bileţele de hârtie.
Etape:
a. Pentru început, formatorul cere profesorilor să alcătuiască spontan o listă lungă cu 

atitudini, sentimente și emoții cât mai variate cu putință. 
b. Dintre acestea vor fi  selectate maxim cinci trăiri care vor fi  scrise unul câte unul pe bilețele menționate 
la recuzită. Acestea vor fi  așezate pe masă cu partea scrisă în jos.
c. Aleatoriu, profesorii vor trebui să vină înaintea colegilor și să lectureze textele selectate în prealabil de 
formator. De regulă, textele cu dialoguri (a se vedea iertăciunile4 sic!) sunt cele mai indicate pentru acest 
exercițiu. Însă pot fi  folosite cu ușurință și fragmente dintr-o poveste patericală cunoscută. 
d. Textele vor fi  citite în funcție de bilețelul (pe care este scrisă o emoție sau un sentiment) extras la întâm-
plare. Cel care citește are datoria de a lectura textul simulând trăirea indicată de bilețel.
e. Colegii acestuia vor trebui să indice emoția simulată de cel care citește.
f. La sfârșit vor fi  discuții de grup, în urma cărora se vor extrage concluziile.

25’

Practică
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2. Tonul parental
Profesorilor li se va cere să rostească pe rând, folosind un ton parental care inspiră calm și 
încredere, câteva fraze care să nu aibă nicio logică sau niște lucruri cât mai neverosimile. 
Este necesar ca acestea să fi e rostite pe un ton cât mai serios. 

3. Lectură cameleon 
Fiecare profesor va citi unul din texte selectat de formator în mai multe variante. Mai întâi 
pe un ton de superioritate, apoi pe unul în care se amuză, apoi cu un ton grav care anunță 
o catastrofă, cu timiditate și cu un accent străin5.

 Texte pentru profesori:
a. Doamnă, vă rog să nu mai aruncați gunoiul la mine pe geam, că nu e seră. Da! Florile sunt de 
cealaltă parte a sticlei, și primesc îngrășământ sufi cient.
b. Aseară mi-am mutat mobila singur. Nu m-a ajutat nimeni. Nici nu era cazul… La câtă forță 
am, ajutorul străin nici nu se justifi că.
c. Domnișoară, fi ți amabilă, îmi spuneți cât e ceasul? La mine s-a stricat sistemul bielă-manivelă. 
Ce să fac, dacă nu e făcut în Elveția ca al dumneavoastră….

4. Modulații vocale și accent
Citiți unul din următoarele texte scripturistice mai întâi monoton, iar apoi cu intonația pe 
care o considerați adecvată conținutului, și accentuați cuvintele cheie.

 Texte pentru profesori:
a. „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre 
au pipăit despre Cuvântul vieţii” (1In 1,1). 
b. „Se cuvine, dar, ca episcopul să fi e fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, 
înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, Nebeţiv, nedeprins să bată, 
neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint,” (1Tim 3,2-3) 
c. „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu pur-
tarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la 
îndemnat, la învăţătură.” (1Tim 4,12-13).

10’

Practică

10’

Practică

5’

Practică

Exemplifi care audio

Audio

Exemplifi care audio

Audio

Exemplifi care audio

Audio

Exemplifi care audio

Audio

5 Anca Pamfi l, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise (Pitești: Paralela 45, 2003), 87.

d. Claritatea. Pronunțarea corectă și cu claritate a cuvintelor reprezintă unul din cele mai importante 
aspecte ale limbajului paraverbal. Cei care au o dicție modestă își constrâng adeseori ascultătorii la o atenție 
sporită (care nu este justifi cată), în încercarea lor de a înțelege mesajul. Articularea neclară a cuvintelor deno-
tă nepăsare și o anumită comoditate care determină un defi cit de atenție. De aceea, se recomandă un discurs 
clar și echilibrat în articularea sunetelor, fără a lăsa impresia unei forțări nenaturale.

Vorbirea neclară obosește ascultătorul.
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Exemplifi care audio

Audio

Exemplifi care audio

Audio

Exemplifi care audio

Audio

6 Ioan Toader, Retorica Amvonului, 102-118.EIBMO, 2007), 63.

e. Volumul vocii poate să ofere o imagine destul de clară asupra personalității unui om. O voce 
puternică relevă, de cele mai multe ori, un caracter puternic sau unul care are tendința de a se impune prin 
calitățile sale vocale. În cadrul unei conversații, de multe ori cel care deține un volum mic al vocii este pus în 
inferioritate. Totuși, nu se recomandă ca profesorul să mențină un volum ridicat în activitatea sa didactică. 
Acesta va fi  adaptat la conținutul predat, indiferent de calitățile vocale deținute. Un volum moderat este mult 
mai indicat pentru ora de Religie. Mântuitorul s-a impus cu blândețe, cu excepția unor momente în care a 
trebuit să fi e extrem de ferm. 

O voce puternică se impune într-o discuție.

f. Ritmul vorbirii este caracterizat de variabilitate. În funcție de mesaj și de  interlocutor, emițătorul 
poate să modifi ce ritmul vorbirii. Se recomandă profesorului de Religie să folosească în general un ritm normal 
în vorbire pentru a înlesni asumarea mesajului. Dacă subiectul abordat este difi cil, e de preferat să nu utilizăm 
un ritm alert. În schimb, dacă se angajează într-o discuție mai degajată pe o temă ușoară, se recomandă să 
iuțească ritmul vorbirii pentru a efi cientiza dialogul. Nu este indicat să se folosească un ritm prea lent.

Ritmul vorbirii va �  modi� cat în funcție de mesaj și interlocutor.

g. Pauzele retorice sunt utilizate de emițători pentru a oferi interlocutorului posibilitatea de a trage 
anumite concluzii, de a trezi un interes mai mare pentru ceea ce urmează sau pentru a pregăti momentul în 
care se transmite mesajul cel mai important. Pauzele de vorbire pot fi  folosite înainte de a oferi posibilitatea 
elevilor de a răspunde la o întrebare. Efi ciența acestor pauze crește dacă profesorul care le folosește are un 
ritm mai alert de comunicare. În schimb, prezența acestor artifi cii retorice este aproape insesizabilă în cazul 
celor care vorbesc lent sau respiră profund mai des decât e cazul6.

Pauzele de vorbire ajută la asumarea mesajului.

1. Citește și rostește corect 
Recuzita: câteva texte care să conțină exerciții de dicție pe care le veți găsi în anexele de 
la fi nalul secvenței.
Etape:
a. Formatorul organizează participanții la curs în grupe de 3-4 persoane și le împarte 

câteva bilețele pe care sunt scrise exerciții de dicție. 
b. Fiecărui profesor îi va reveni un text pe care îl va citi colegilor săi, fi e cu un creion între dinți, fi e ținând 
dinții încleștați. În timp ce citește, colegii din grupă vor scrie după dictare textul citit. 
c. La sfârșit se va organiza un mic concurs de dicție. Cel care va citi fără greșeală un text complicat special 
ales de formator va primi un mic premiu.
„Sighițibum ala bim bum bam, strigătul cilipanezului în căutarea baldibuzului omorât de un cris cras, 
într-un stil abracadabrant pentru că nu a vrut să-l omoare pe hipocate-elefanto-camerosul, ascuns după 
un camilolabilolabalascop deoarece mâncase citopiperazina si se brohănise cu brohoteele în drămandău.”

25’

Practică
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2. Dezbatere paraverbală
Formatorul propune cursanților o discuție provocatoare (ex. misiunea negativă a pro-
fesorului de Religie) și le cere acestora să închidă ochii pentru a nu fi  infl uențați de ele-
mentele nonverbale pe parcursul discuției. Prin intermediul unui cursant, formatorul îi 
provoacă intenționat la discuție pe ceilalți, cerându-le să afi rme ceva nepotrivit și apoi să 

susțină vehement opinia folosind un ton mai agresiv și un volum mai mare al vocii.

15’

Practică

 Punctul pe i
Pentru a �  cât mai convingător în discursul său, se recomandă profesorului de Religie să țină 

cont de exigențele comunicării paraverbale. Atunci când cuvintele sale vor �  însoțite de un limbaj 
paraverbal adecvat, profesorul va putea menține trează atenția elevilor și le va putea mobiliza 

voința spre acțiune. Astfel că Domnul va da cuvânt cu putere multă tuturor dascălilor care 
folosesc cu � nețe și pricepere paraverbalul! 



Limbajul nonverbal – 
valorifi carea lui la ora de Religie

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Importanța limbajului nonverbal
2. In� uența experierii credinței asupra nonverbalului
3. Repere teoretice privitoare la limbajul nonverbal
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște importanța semnifi cativă a limbajul nonverbal în educație
• Veți putea să vă familiarizați cu instrumentarul comunicării nonverbale
• Veți avea posibilitatea să conștientizați impactul pozitiv pe care îl are 
experierea credinței asupra limbajului nonverbal.

III. Cuvinte-cheie
nonverbal, experiere a credinței, gesturi, mimică, poziția corpului, chip
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 Spre deosebire de limbajul verbal, nonverbalul se adresează nivelului precortical al 
creierului, adică undeva în afara conștientului. Din acest motiv, există tentația de a ne 
concentra asupra cuvintelor care sunt procesate în cortexul cerebral în așa numita parte 
conștientă a creierului cu toate că, în mod inconștient, preluăm informația în cea mai 
mare proporție prin nonverbal și paraverbal. 

 Având în vedere aceste considerente, profesorul de Religie nu poate ignora importanța și forța de 
convingere a acestui limbaj. Cuvintele lui riscă să rămână fără efect în mintea și în sufl etul elevului, dacă 
întregul mecanism nonverbal nu susține ceea ce se exprimă verbal. Dacă limbajul paraverbal poate fi  corupt 
pentru a susține comunicarea verbală, în cazul limbajului nonverbal acest lucru nu poate fi  nici măcar mimat 
într-o formă credibilă. Astfel că, testul cel mai important pentru un profesor de Religie este să își armonizeze 
limbajul nonverbal cu cel verbal sau, mai precis, să-și fundamenteze discursul pe o experiere concretă a cu-
vintelor/poruncilor divine.

 În cadrul acestei secvențe, intenționăm să-i oferim profesorului de Religie posibilitatea să se familiarizeze 
cu câteva exigențe privitoare la limbajul paraverbal și să-l îndemnăm persuasiv să experieze ceea ce va pro-
pune elevilor spre experiere.

5’

Primii pași

S-a constatat că limbajul nonverbal determină într-o proporție semnifi cativă asimilarea 
noțiunilor afectiv-atitudinale (55%).Oamenii continuă să ofere în mod exagerat atenție 
comunicării verbale care deține doar 7% din cele 100% destinate însușirii de informații.

E� ciența celor trei tipuri de limbaj
Pentru a valida rezultatul cercetărilor în care se afi rmă gradul de asimilare a infor-
mațiilor prin cele trei tipuri de limbaj (7% din verbal, 38% din paraverbal și 55% din 
nonverbal), se poate oferi participanților la curs un text care să fi e prezentat mai întâi în 
format scris, apoi audio și la sfârșit video. 

15’

Practică

„Arhiepiscopul Teofi l al Clujului obișnuia să susțină fi nanciar – din salariul său – studenți, familii 
burgheze deposedate de avere, deținuți politici, oameni bolnavi și nevoiași. Spre sfârșitul vieții, i-a 
mărturisit nepotului său că, dacă ar fi  adunat toți banii pe care i-a dat altora de-a lungul vieții sale, 
ar fi  putut cumpăra două blocuri. Să ne gândim că azi un apartament valorează, în anumite locaţii, 
minim 50.000 €. Dacă un astfel de bloc ar fi  avut 10 apartamente, suma donată de părintele arhiepi-
scop ar fi  depășit 1 milion de €. Acum vă întreb pe voi: poate fi  luat ca exemplu un astfel de episcop 
generos?!” 

a. Limbaj verbal scris:

(se ascultă textul audio) 

b. Limbaj paraverbal

(se ascultă și se vizionează expunerea textului)

b. Limbaj paraverbal
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 1. Importanţa limbajului nonverbal

 Înainte de a reuși să articuleze cuvintele, omul comunică mai întâi prin gesturi și mimică, aceasta 
întemeindu-se pe comportamente expresive înnăscute. Un copilaș care încă nu vorbește reușește să transmită 
mesaje destul de clare prin gesturile trupului său. Este sufi cient ca un părinte să arunce o scurtă privire la 
copilul său și să înțeleagă, din mimica acestuia, care sunt nevoile copilașului. După ce acesta reușește să 
vorbească, părintele nu mai depune un efort prea mare pentru a descifra limbajul nonverbal al copilului. 
Neacordând sufi cientă atenție limbajului trupului, acesta îi oferă copilului posibilitatea de a-și manipula 
părintele prin intermediul cuvintelor, în special atunci când cere un lucru nepermis. Același lucru se petrece 
și în școală. În condițiile în care profesorul nu acordă o atenție sporită limbajului nonverbal al elevilor, acesta 
poate �  indus în eroare și in� uențat de către cei pe care îi învață. 
 Ca atare, înainte de a prezenta câteva elemente care să-i ofere profesorului de Religie un sprijin 
consistent în cunoașterea elevilor săi prin descifrarea limbajului lor nonverbal, este necesar să ne concentrăm 
atenția asupra modului în care acesta poate folosi instrumentarul nonverbal pentru consolidarea mesajului religios. 

„Să reținem faptul că ținuta fi zică, fi zionomia feței sau gesticulația educatorului pot avea rezonanțe 
intelectuale sau afective în elevi. Mimica feței și gesturile mâinii acompaniază limbajul vorbit,
întregind sau prelungind semnifi cațiile cuvintelor. Uneori, gesturile pot comunica mai multă

informație ascultătorilor decât vorbirea. Artifi ciile perifericelimbajului sunt capabile să acopere
porțiuni ale spațiului semantic pe care limba vorbită nu reușește întotdeauna să le recupereze.”

(Constantin Cucoș, Curriculum ascuns, 414)

1. Vizionarea unui fragment de mimă
În urma vizionării unui fragment de mimă, participanții la curs vor încerca să înțeleagă 
mesajul acestuia, fără ca ei să știe în prealabil subiectul mimat. Vor avea loc discuții și se 
vor extrage concluzii.

2. Exercițiu de mimă
a. Participanţii la curs vor fi  organizați în 4/5 grupe. Fiecare grupă va primi sarcina de a 
prezenta în fața tuturor colegilor lor un episod biblic (ex. Lupta dintre David și Goliat, 
Jertfa lui Isaac, umblarea pe apă a Sf. Ap. Petru) sau o parabolă (ex. fi ul risipitor, pilda ce-

lor doi datornici, samarineanul milostiv) folosindu-se doar de mimă. Aici se poate crea un mic spectacol, 
în funcție de ingeniozitatea lor. Dacă aceștia vor prezenta bine subiectul ales, se va constata cât de ușor 
putem să comunicăm prin gesturi. La fi nal, coordonați discuții, concluzii și propuneri de subiecte biblice 
care se pot recomanda elevilor în vederea expunerii lor prin mimă.

10’

Practică

40’

Practică

       Defi niție
Limbajul nonverbal însumează totalitatea gesturilor pe care o persoană le face 
atunci când, voluntar sau involuntar, își expune poziția față de o afi rmație, față de o 
altă persoană sau față de un lucru. Indiferent că vorbește sau nu, omul reușește să 
transmită sufi cient de bine un mesaj folosindu-se de mimică și de poziția corpului 
(deopotrivă trunchi și membre).

20’

Teorie

  Temă de re� ecție 
De ce acordăm limbajului nonverbal o atenție nesemni� cativă 

în comparație cu cea pe care o oferim comunicării verbale? 
Ne bazăm pe onestitatea cuvintelor semenilor noștri?
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 2. Infl uenţa experierii credinţei
asupra nonverbalului

Un profesor de Religie onest, care își însușește normele de credință mai înainte de a 
le transmite altora, își poate face mesajul credibil cu multă ușurință prin intermediul 
limbajului nonverbal. Experierea credinței îi oferă, pe lângă un cuvânt cu putere multă, 
o atitudine ce consolidează noțiunile comunicate. Acest fapt îl putem proba cu ușurință 
gândindu-ne la un preot care ne vorbește despre o anumită temă, fi e și de la amvonul 

bisericii. Dacă părintele respectiv este o persoană trăitoare, chiar dacă nu are un dar oratoric evident, trupul 
și gesturile sale învăluite de har nu numai că ne determină să îl credem, ci ne mobilizează și voința pentru 
a împlini mesajul transmis. Cu alte cuvinte, într-o astfel de situație, noi acordăm atenția cuvenită limbajului 
nonverbal.
 Într-una din conferințele sale, pictorul Sorin Dumitrescu a evidențiat fi zionomia iconică a părintelui 
Galeriu. Comparând chipul părintelui cu cel al unor sfi nți pictați în conformitate cu rigorile impuse de 
canonul iconografi c, acesta sublinia similitudinile existente. De aici reiese că impactul pe care comunicarea 
nonverbală a părintelui Constantin o avea asupra ascultătorilor săi era extrem de prolifi c, de vreme ce trăirea 
acestuia i-a transfi gurat chipul și mișcările trupului.   

 Se povestește că într-o biserică dintr-un sat oarecare au predicat la un moment dat doi preoți care 
își aveau originea din locul respectiv. Cel dintâi, care avea un dar oratoric deosebit, le-a vorbit oamenilor 
cu multă dăruire și, după cum era fi resc, a avut un impact extrem de pozitiv asupra credincioșilor. Cel de-
al doilea, care nu fusese înzestrat cu darul vorbirii, a spus credincioșilor numai cuvintele: Dacă ați ști cât 
de mult ne iubește Dumnezeu și a început să plângă. Se zice să mulțimea a fost mult mai mișcată sufl etește 
de cuvântarea acestuia. Nu pentru că a început să plângă, ci pentru forța pe care întreaga sa fi ință a pusă în 
rostirea respectivă.

 Psihopedagogii afi rmă că trăirile interioare ale unui educator/profesor determină și pun o amprentă 
vizibilă asupra demersului său didactic prin instrumentarul nonverbal. În aceste condiții, un profesor de 
Religie credincios își va însoți discursul, fi resc, prin gesturi nonverbale care să-i confi rme afi rmațiile. Chiar 
dacă nu realizează conștient acest fapt, trăirea sufl etească și convingerea interioară față de cele rostite îl 
determină să facă numai mișcări care oferă consistență vorbirii. Spre exemplu, un profesor care este atent la 
opiniile elevilor, atunci când ascultă pe unul dintre aceștia, în mod natural își va înclina ușor corpul spre el. 
Psihologii au ajuns la concluzia că un astfel de gest indică un interes vizibil față de persoana respectivă sau 
faţă de cele afi rmate de ea. Dacă este pe deplin convins de veridicitatea celor afi rmate, atunci profesorul nu va 
ridica niciodată umerii în timp ce vorbește, gest care denotă un act de contrazicere. De asemenea, dacă este o 
fi re ușor abordabilă nu va ține mâinile la spate în timp ce se plimbă printre bănci, ci le va avea undeva la vedere, 
ușor întinse spre elevi, fapt ce semnalează intenția lui de comunicare.

10’

Teorie

„Preoții sunt niște dascăli privilegiați, prin îmbrăcămintea specifi că, ce impune respect și prețuire. 
De aceea, constituie o obligație pentru preot să se prezinte la ora de Religie în ținuta cunoscută de noi toți.” 

(Constantin Cucoș, Curriculum ascuns, 415)
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 3. Repere teoretice
privitoare la limbajul nonverbal 

Transmiterea nonverbală a mesajului religios de către profesorul care experiază credința 
este extrem de efi cientă. Însă nu în toate cazurile avem de-a face cu o situație ideală 
precum este aceasta. Se întâmplă, de multe ori, ca profesorii de Religie să transmită bine 
elevilor noțiunile de credință doar prin limbaj verbal. În aceste condiții, se recomandă 
cu precădere – pe lângă trăirea sinceră a credinței, care simplifi că mult transmiterea 

mesajului –  însușirea unor cunoștințe teoretice care îmbunătățesc comunicarea nonverbală. 

 Pe lângă deprinderea elementelor pozitive de transmitere a limbajului nonverbal care să-l ajute în 
demersul educativ, profesorul de Religie este îndemnat să acorde atenție feedback-ului nonverbal pe care îl 
transmit elevii. Dacă doar din gesturile elevilor profesorul va reuși să cunoască atitudinile acestora, atunci 
el va ști cum să-și efi cientizeze mai bine mesajul. Din aceste considerente, vom expune câteva din cele mai 
cunoscute gesturi nonverbale:

• Sprijinirea cu spatele de spătar relevă de cele mai multe ori dezinteres, o atitudine de dezaprobare 
față de interlocutor și un ușor aer de superioritate.

• Punerea mâinilor pe masă și înclinarea ușoară a corpului spre interlocutor sugerează o atitudine 
autoritară ce tinde să impună ceva.

• Așezarea ambelor mâini la ceafă în condițiile șederii pe spătarul unui scaun indică superioritatea 
persoanei.

• Sprijinirea degetelor mari unul de celălalt în timp ce mâinile sunt apropiate sugerează încredere în 
sine sau aroganță.

• Sprijinirea bărbiei sau a obrazului exprimă plictiseală față de cele expuse de interlocutor și implicit 
sugerează că atenția lui e orientată spre altceva.

• Încrucișarea mâinilor la piept indică o atitudine defensivă în urma căreia se va încerca apărarea și 
justifi carea propriei poziții.

• Ascunderea privirii prin ridicarea unei mâini la nivelul feței relevă o tentativă de mascare a unui 
lucru sau adevăr.

• Lăsarea ușoară a corpului pe spate, mângâierea bărbiei și sprijinirea capului pe mâini sugerează 
refl exie și evaluare1.

 Este bine de știut că regulile expuse mai sus sunt generale și nu pot fi  aplicate tuturor elevilor. Fiecare 
persoană are modul ei caracteristic de manifestare și, ca atare, ceea ce am descris poate fi  luat doar ca reper. 
Pe lângă aceasta, să avem în vedere și faptul că încrucișarea brațelor în jurul pieptului nu relevă neapărat o 
atitudine de apărare, mai ales dacă e frig. Și să fi m conștienți de faptul că unele persoane folosesc limbajul 
nonverbal pentru a manipula!

15’

Teorie

• poziția pe care o are corpul
• mișcările făcute cu capul sau cu mâinile
• mimica, modul de privire
• orientarea față de persoana care vorbește
• distanța dintre interlocutori 
• înfățișarea, adică imaginea pe care o creăm prin vestimentație și aspect fi zic

La baza limbajului nonverbal stau:

1 Irinela Nicolae, Comunicare în educație (București, 2011), 74-75.
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• să fi i conștient de impactul elementelor nonverbale asupra sensului mesajului;
• să îţi cunoști bine propriul comportament nonverbal și să îl modifi ci, dacă e nevoie;
• să observi cum interpretezi de obicei mesajul celorlalţi;
• când se vorbește, să avem o atitudine de ascultare;
• să zâmbești: când vrei să începi un dialog, când mulţumești, când primești sau faci un compliment;
• să nu zâmbești când ești criticat sau când interlocutorul e furios.

(Irinela Nicolae, Comunicare în educație)

Un mic cod privitor la limbajul nonverbal care-l privește pe profesor:

Ghicește starea su� etească!
Planul A. Pentru a testa nivelul de percepție a limbajului gestual, câțiva profesori vor 
primi sarcina de a mima o anumită stare înaintea colegilor, în urma extragerii unui 
bilețel pe care vor găsi indicațiile necesare. Pe lângă gesturile sugerate, aceștia pot folosi 
și altele asemănătoare, până când colegii vor ghici starea mimată. 

30’

Practică

Textul de pe bilețele va fi  următorul:
Aprobare: legănarea ușoară a capului și un zâmbet încuviințător. 
Ostilitate: privirea ceasului și încruntarea.
Dominare: sprijinirea în mâini de după catedră/masă și ațintirea privirii.
Evaluare, re� ectare, decizie: ducerea degetului arătător la baza nasului și mângâierea ulterioară 
a bărbiei.
Plictiseală: lovirea repetată cu degetele a mesei, așezarea moleșită pe spătarul scaunului. 
Superioritate: lăsarea degajată pe spătarul scaunului și ducerea mâinilor în spatele cefei. 
Încrederea în sine: sprijinirea degetelor mari unul de celălalt, în timp ce mâinile sunt apropiate.
Exasperare: aducerea palmei la ceafa și ridicarea privirii în sus. 
Apărare: încrucișarea brațelor în jurul pieptului.
Nervozitate: agitare pe scaun; zornăit de bani în buzunar.

Planul B. O altă variantă ar fi  aceea de a scrie pe bilețel doar starea/sentimentul, iar profesorii să o reprezinte 
pe loc prin instrumentarul nonverbal.

 Punctul pe i
Deprinderea instrumentarului comunicării nonverbale este esențială pentru orice profesor în 
transmiterea mesajului. Însă, pentru profesorul de Religie, această abilitate devine secundară 
dacă experiază credința. Trăirile și convingerile su� etești vor determina o asumare naturală a 

elementelor nonverbale care sprijină comunicarea noțiunilor de credință și, implicit, valori� carea 
lor în cadrul predării Religiei.



Accesibilizarea/Declişeizarea/Adaptarea limbajului teologic
în prezentarea conţinuturilor de învăţare

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Speci� cul limbajului bisericesc/teologic
2. Accesul spre limbajul teologic
3. Declișeizarea limbajului teologic
4. Adaptarea limbajului teologic la nivelul de pregătire a elevului
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște specifi cul limbajului teologic
• Veți putea să vă familiarizați cu noțiunile privitoare la „limbajul de 
lemn” teologic
• Veți avea posibilitatea să accesibilizați și să adaptați limbajul teologic, 
pentru a asigura un proces de predare e� cient și atractiv

III. Cuvinte-cheie
accesibil, limbaj de lemn, adaptare, limbaj bisericesc
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 Termenii arhaici care oferă specifi citate limbajului bisericesc/teologic, provin (prin tra-
ducere sau calchiere) cu precădere din limbile greacă și slavă. Acest fapt tinde să îngre-
uneze înțelegerea mesajului pe care Biserica îl transmite, fi e prin cult, fi e prin discursuri 
omiletice sau teologice, fi e prin intermediul profesorului de Religie în cadrul demersului 
didactic. Dacă acestei particularități i se mai adaugă o exprimare de lemn și un conținut 

ideatic lipsit de consistență, atunci transmiterea învățăturii de credință intră într-un impas profund. Expune-
rea bombastică, plină de clișee a adevărului revelat este anacronică, determină repulsie și nu impulsionează 
pe elev să experieze modul de viață propus de creștinism. Ca atare, pentru a-și atinge scopul și pentru a 
trezi interes în sufl etul celor ce învață, este necesar ca discursul profesorului de Religie să fi e caracterizat de 
accesibilitate, claritate, adaptabilitate, coerență și � exibilitate. În aceste condiții, mesajul lui teologic va depăși 
barierele amintite și va putea aduce rod în sufl etele tinerilor.
 Secvența de față este menită să-i ofere profesorului de Religie posibilitatea de a accesibiliza discursul 
teologic la nivelul de percepție al elevilor. Acest fapt îi va aduce doar benefi cii, fi indcă mărturia sa va fi  adap-
tată la limbajul actual și, ca atare, va fi  înțeleasă corect.

5’

Primii pași

Se spune că un preot și un credincios al parohiei sale stăteau pe marginea unui drum și țineau în 
mână o pancartă mare pe care scria: Pocăiți-vă! Sfârșitul e aproape! Chiar dacă aceștia se străduiau să-i 
avertizeze pe șoferi de pericolul care-i așteaptă, însoțindu-și mesajul cu semne disperate și strigăte, de 
fi ecare dată când trecea un autovehicul, după câteva secunde se auzea o bufnitură înfundată și înjură-
turi care-i vizau și pe ei. Înțelegând că efortul lor e inutil, credinciosul i-a spus părintelui următoarele: 

„Oare nu era mai bine dacă scriam: Întoarceți-vă din drum, că podul e rupt!?”

„Demonul lozincăriei şi al stereotipiei eclesiastice este la fel de real şi de virulent ca geamănul său din 
literatură; pândeşte pe toţi arhiereii, preoţii şi monahii, umblând fără odihnă şi căutând pe cine să 

înghită, să compromită, să sterilizeze. Cele mai bune şi mai frumoase simţăminte ori mai folositoare 
învăţături sunt anihilate de tipizarea verbală, care-i simptom de lene, frică şi uscăciune a inimii. […]

Să nu ne fi e teamă a găsi metafore originale, a folosi o vorbire pitorească, pe şleau, pe înţelesul tuturor,
a înlocui cenuşiul tern al atâtor predici morocănoase cu vioiciunea culorilor puternice.”

(N. Steinhardt, Dăruind vei dovândi, 296)

Fixarea terminologiei teologice bisericești în limba română poate fi  asemănată cu fenomenul petrecut 
în secolul al IV-lea, veacul de aur al creștinismului, când Părinții au împrumutat terminologia � loso� că 

pentru a explica învățăturile de credință la nivelul lingvistic din acele timpuri.

 1. Specifi cul limbajului bisericesc/teologic

Având o vechime considerabilă, limbajul bisericesc s-a dezvoltat în timp, ajungând la 
o maturitate canonică de abia atunci când limba română laică i-a oferit instrumentarul 
necesar pentru a se dezlipi pe infl uența neologică de origine greacă, slavă, latină și 
ebraică. Acest eveniment s-a petrecut în secolele XVII-XVIII, concomitent cu activitatea 
mitropolitului Antim Ivireanul, care a pus bazele limbii literare bisericești. Dacă, până 

atunci, se oscila în traduceri pentru vocabule ce făceau trecerea de la slavonă sau greacă la română, începând 
cu activitatea literară a distinsului ierarh, termenii bisericești/teologici au început să primească o coloratură 
românească. 

 După acest moment de canonizare lingvistică, limba bisericească românească nu a rămas încorsetată 
la un nivel de dezvoltare arhaic, ci a evoluat alături de limbajul laic, asumând din acesta doar ceea ce era 
necesar pentru a exprima învățătura de credință pe înțelesul tuturor. În aceste condiții, limbajul bisericesc a 
rămas adeseori în urmă, devenind o așa numită relicvă vie a limbajului vechi românesc. Evoluția mai lentă a 
limbajului bisericesc nu a împiedicat neapărat înțelegerea lui. Familiarizarea cu termenii teologici specifi ci 

5’

Teorie
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„În sensul ei clasic, limba de lemn este jargonul complex, cu particularităţi lexicale, topice şi stilistice, 
elaborat de Puterea totalitară pentru a-şi obscuriza discursul. [...] Lărgind mult conceptul, cred că se 

poate vorbi, la fi gurat, de o limbă de lemn eternă şi universală, cea a oamenilor sub-mediocri şi
sclifosiţi. [...] Aceștia nu gândesc, ci reproduc mecanic fraze prefabricate care dau impresia că spun și ei 
ceva deştept. În acest sens, limba de lemn în sensul larg e o expresie a neputinţei, a lenei sau a înţepenirii

(a anchilozei) gândirii, de oriunde şi de oricând.”
(George Pruteanu, Doar o vorbă să-ţi mai spun, emisiunea din 21.04.1997)

„Asemănarea însă e nu numai starea fi nală de îndumnezeire, ci întreg drumul de dezvoltare a chipului, 
prin voința omului stimulată și ajutată de harul lui Dumnezeu. De aceea Părinții, de la cei dintâi și până 

la Sfântul Grigorie Palama, au accentuat faptul că chipul se dezvoltă în asemănare
îndeosebi prin virtuți, care sunt în special opera voinței, ajutată de har.”

(Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 415)

Îndumnezeirea, care în limbaj teologic este numită asemănare, se dobândește treptat prin conlucrarea 
omului cu Dumnezeu. Părinții Bisericii susțin că fi ecare faptă bună îl apropie pe omul de ținta/fi nalitatea 

care i-a fost indicată de Creator încă de la zidirea acestuia după chipul Său. Cu alte cuvinte, omul nu ajunge 
să fi e asemenea lui Dumnezeu dintr-o dată, ci numai printr-un efort constant de săvârșire a binelui.

 2. Accesul spre limbajul teologic

Conținutul dogmatic al mesajului creștin nu este accesibil oricui. Tainele credinței sunt  
profunde, iar pentru decriptarea/potențarea acestora se impune nu doar o viețuire 
duhovnicească pe măsură, ci şi o formulare pe cât de limitativă faţă de alte concepte/
concepţii pe atât de concisă şi clară. Această rigoare nu poate �  impusă unui elev. I se 
poate cere, în schimb, să le creadă și să i se sugereze că, în timp, acestea îi vor fi  mult mai 

accesibile dacă va depune un anumit efort intelectual și spiritual. Suplimentar, profesorul de Religie poate 
să-i ușureze demersul de învățare familiarizându-l cu terminologia teologică. Limbajul teologic poate deveni 
accesibil pentru elev în condițiile în care i se va explica, la nivelul lui de percepție, însemnătatea termenilor 
teologici cheie. 
 Acest demers presupune folosirea frecventă a sinonimelor, a explicației complementare și a analogiei. 
Se recomandă ca fi ecare termen utilizat să fi e asociat cunoștințelor deja deținute de elevi, pentru a înlesni 
înțelegerea și pentru a clădi treptat ansamblul complex al învățăturii creștine. Pe lângă această cerință, i 
se sugerează profesorului să facă accesibil cât mai mult mesajul teologic prin folosirea unui limbaj adecvat 
stadiului de pregătire al elevilor.

8’

Teorie

limbajului bisericesc nu este o cerință absurdă, ci aceasta se impune a fi  învățată ca și în orice alt domeniu 
de activitate. Farmecul și profunzimea termenilor arhaici nu criptează mesajul, ci, dimpotrivă, odată înțeleși, 
acești termeni deschid perspective de înțelegere mult mai bogate. 
 Astfel că, nu necunoașterea terminologiei bisericești împiedică cunoașterea doctrinei, astăzi, ci 
folosirea unui limbaj lipsit ce consistență ideatică ce poartă, ca și în alte domenii, denumirea de limbaj de lemn.

a. Exercițiu individual
a. Asociați conceptul de „chip dumnezeiesc” din contextul creării omului cu negativul 
unei fotografi i, pentru a-l face accesibil. 

5’

Practică



4

b. Accesul spre termenii teologici 
Pasul 1. Cursanții vor alcătui spontan o listă de termeni teologici
Pasul 2. Cei mai difi cili dintre aceștia vor fi  scriși pe bilețele și vor fi  puși, cu partea 
scrisă în jos, pe o masă.
Pasul 3. Fiecare cursant va lua un bilețel și va încerca să-l explice și să facă accesibil ter-
menul care i-a revenit, la nivelul de percepție al liceenilor.
Pasul 4. La sfârșit vor fi  discuții de grup, în urma cărora se vor extrage concluzii.

25’

Practică

 3. Declișeizarea limbajului teologic 

Specifi cul discursului promovat de ideologia comunistă, care folosea un limbaj de 
propagandă menit să obscurizeze mesajul, a avut un impact negativ nu numai asupra 
limbii, ci și asupra mentalității oamenilor. Indiferent de domeniul în care activau, 
oamenii au început să asume acest model de comunicare degenerativ. După cum semnala 
și părintele Nicolae Steinhardt, această meteahnă lingvistică a afectat discursul teologic 

al unor clerici. Împopoțonarea frazelor cu termeni cât mai sofi sticați, discursuri interminabile ce nu aveau 
un mesaj clar, au determinat, în timp, atât o involuție a limbajului teologic, cât și o denaturare a modului de 
transmitere a învățăturii de credință. 
 Discursul monoton, morocănos și cenușiu, infl uențat de ideologia totalitară poate fi  îmbunătățit 
printr-o exprimare pitorească, directă, pe înțelesul tuturor, vie, optimistă și declișeizată. Prin această 
acțiune de puri� care se depășește involuția lingvistică și, implicit, se actualizează mesajul teologic pentru 
contemporaneitate. 
 
 În volumul de predici intitulat Dăruind vei dobândi, părintele Nicolae Steinhardt oferă din plin 
exemple ce edifi că reușita unei astfel de abordări: 

•  „Sfântul Ilie e un ins dintr-o bucată, are o fi re de luptător. Vorbeşte pe şleau” (p. 28); 
•  „Virtutea nu i-a picat Mariei Egipteanca cu hârzobul din cer” (p. 147);
•  „Hristos pe cruce suferă ca orice torturat, se zvârcoleşte (în limitele priponirii), îşi pierde 

încrederea în Tatăl; nu le face – Mariei, lui Ioan, celor câteva mironosiţe – semn cu ochiul: «Nu 
plângeţi, las' că ne vedem duminică!»” (p. 102)

•  „Lui Nicodim, Domnul îi vorbeşte ca unui om inteligent şi cult” (p. 50); 
•  „Cât de mult preţuia Domnul însuşirea ce se numeşte discreţie” (p. 20); 
•  „Contabilitatea, celălalt nume al demonismului” (p. 37) 
•  „Hristos, aşadar, aceasta chiar ne cere: imposibilul: să dăm ce nu avem” (p. 83); 

 Este important ca profesorul de Religie să prezinte învățătura de credință după ce, în prealabil, a 
înțeles-o. Preluarea unor exprimări sau citate patristice și expunerea acestora înaintea elevilor fără a le trece 
mai întâi prin fi ltrul rațiunii personale poate să nu aibă niciun efect în elucidarea unei întrebări sau a unui 
subiect propus spre discuție. Spre exemplu, dacă la o întrebare ce vizează atotputernicia lui Dumnezeu se 
va răspunde doar prin cuvintele Sfântului Ioan Damaschinul: Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte 
poate, fără a dezvolta puțin ideea și a detalia cel puțin printr-o exemplifi care exprimarea sintetică a Sfântului 
Ioan, nu se lămurește problema. Un astfel de răspuns se înscrie în categoria clișeelor care nu numai că nu 
elucidează subiectul, ci îl și privează de o abordare complexă.  

8’

Teorie

„Secretul formulei lui Steinhardt stătea într-un dozaj inteligent de sobrietate conceptuală, modernă şi 
neutră, de ornamente arhaice şi de îndrăzneli colocviale, din când în când chiar argotice, introduse în 

textul didactic religios cu plăcerea ludică de a şoca, de a provoca.”
(Rodica Zafi u, Păcatele limbii)



5

b. Discurs clișeizat 
Pasul 1. Profesorii vor fi  organizați în grupe.
Pasul 2. Aceștia vor alcătui un discurs clișeizat pe o temă la alegere.
Pasul 3. Reprezentantul grupei va expune discursul înaintea tuturor.
Pasul 4. Discuții și concluzii.

Exerciții pe grupe 
a. Clișee lingvistice!
Pasul 1. Profesorii vor fi  organizați în grupe.
Pasul 2. Fiecare grupă va avea de alcătuit o listă de aproximativ 10 clișee lingvistice uti-
lizate la clasă sau în discursurile omiletice.

Pasul 3. După acest pas, grupele vor face schimb de liste între ele, urmând să declișeizeze expresiile/afi r-
mațiile respective (să reformuleze ideile exprimate în sensul declișeizării lor).
Pasul 4. La fi nalul exercițiului, un reprezentant al fi ecărei grupe va citi listele cu clișeele și cu rezolvarea acestora.
Pasul 5. Discuții și concluzii.

15’

Practică

25’

Practică

 4. Adaptarea limbajului teologic
la nivelul de pregătire a elevului 

Odată accesibilizat și declișeizat, limbajul teologic va fi  la nivelul de pregătire al elevilor, 
la vârsta și nevoile lor. Această acțiune impune ca mesajul teologic să fi e transmis, 
indiferent de difi cultatea lui, pe înțelesul elevului. În acest sens, se vor accentua din 
tema abordată doar chestiunile pe care aceștia sunt capabili să le înțeleagă, însă nu fără 
a-i conștientiza de complexitatea subiectului. Acest fapt le poate trezi interesul pentru 
o cercetare ulterioară a temei. 

4’

Teorie

 Model de adaptare a mesajului la nivelul de percepție al interlocutorului
 Cineva i-a cerut mitropolitului Antonie de Suroj să i-l arate pe Dumnezeu. Acesta i-a spus că nu-i 
stă în putere să-i împlinească cererea și că, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, este necesar ca să aibă afi nități 
comune. Dar pentru că omul a insistat, mitropolitul i-a propus să-i spună un pasaj din Evanghelii care l-a 
impresionat. Acela i-a zis că episodul cu femeia prinsă în adulter ce urma să fi e lapidată. 
 Iată cum a adaptat mitropolitul această învățătură pentru nivelul de înțelegere al persoanei respective:
 „Bine, acesta este unul dintre cele mai frumoase și mai emoționante pasaje. Acum așază-te și întreabă-
te: cine ești tu dintre personajele din scena respectivă: oare Domnul sau măcar unul de-ai Lui, plin de milă 
și de înțelegere și plin de încredere în această femeie care se poate pocăi și deveni o făptură nouă? Sau poate 
femeia prinsă în adulter? Ești cumva unul din bătrâni care părăsesc locul în grabă fi indcă sunt conștienți de 
propriile lor păcate sau unul dintre tinerii care zăbovesc acolo, așteptând? S-a gândit câteva minute și a zis: 
Niciunul dintre aceștia; simt să sunt singurul iudeu care nu a plecat de acolo, ci ar �  bătut-o cu pietre pe femeia 
aceea. Atunci am zis: Slavă Domnului că nu-ți îngăduie să-L vezi față către față!”

(Mitropolitul Antonie, Școala rugăciunii, 42)

Exercițiu frontal
Descrieți un eveniment biblic la alegere, adaptând limbajul la nivelul de înțelegere al 
unor elevi din ciclul liceal.

20’

Practică

 Punctul pe i
Accesul � resc la limbaj, renunţarea la clişeele acestuia și adaptarea limbajului teologic/bisericesc 
în prezentarea conţinuturilor de învăţare sunt câteva exigențe menite să ofere actualitate mesa-
jul pe care profesorul de Religie îl mărturisește la � ecare oră. Prin aceste trei acțiuni, dascălul 
demonstrează că disciplina Religia nu este anacronică și că, astfel, răspunde nevoilor societății 

actuale într-un limbaj cât mai simplu şi actualizat.



Prioritatea experierii și refl ecţiei
faţă de acumularea de cunoștinţe

(60’ teorie, 60’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Importanța re� ecţiei şi a experierii în educația adolescenților
2. Modalităţi de valori� care, prin re� ecţie şi experiere, a informaţiilor, 
în cadrul şi în afara orei de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea stabili coordonatele de valorifi care a refl ecţiei şi a experierii în 
actul educativ religios
• Veţi putea utiliza aceste coordonate pentru dinamizarea procesului de predare
• Veţi avea posibilitatea de a vă pune creativitatea în slujba convertirii conținu-
turilor de învățare în comportamente și valori morale

III. Cuvinte-cheie
re� ecţie, experiere, stare de re� ecție, e� ciența aprofundării cunoștințelor

P6
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La vârsta adolescenţei, elevii sunt caracterizaţi de o curiozitate debordantă care se răs-
frânge şi în plan spiritual. Ei devin tot mai conştienţi de ceea ce lumea din exterior le 
poate oferi şi sunt pregătiţi pentru schimbări, capabili să experimenteze şi dornici să cu-
prindă sensuri noi. De întâmpinarea cu succes a acestor capacitaţi de dezvoltare sunt 
responsabili atât factorii sociali şi cognitivi, cât şi cei morali. În fi ecare dintre aceste di-
mensiuni, vârsta adolescenţei este propice progreselor de natură spirituală care trebuie 

validate şi susţinute de familie, şcoală şi comunitate, reprezentând mediul în care această formare are loc, dar 
şi asupra căreia se va răsfrânge.

 Orei de Religie îi este dat să aibă, în acest sens, un statut aparte. Adeseori, deschiderea prin care este 
caracterizată această întâlnire cu elevii este apreciată şi poate constitui un prilej facil în a stabili legătura 
strânsă între tematica acesteia şi frământările fi reşti, specifi ce vârstei adolescenţei. Elevii se afl ă într-o con-
tinuă căutare şi se pregătesc pentru etapele următoare ale vieţii, fi e că îşi dau sau nu seama. Este vorba, efectiv, 
de un „traseu de iniţiere” ce are ca spaţiu de declanşare a „probelor” maturizării chiar mediul şcolar şi, de ce 
să nu admitem, chiar mediul orei de Religie. Astfel privite lucrurile, elevilor le vor putea fi  propuse teme de 
refl ecţie pornind de la texte cunoscute, de la tipologii studiate sau de la diferite modele istorice și biblice.

5’

Primii pași

1. Importanţa refl ecţiei şi a experierii
în educaţia adolescenţilor

25’

Teorie

Tendinţa de a accentua ponderea informaţională în detrimentul stărilor de re� ecţie şi al 
abordărilor de tip experienţial a conținuturilor de învățare nu pare să aducă niciun plus 
de valoare demersului didactic. Acest fapt are o importanţă cu atât mai mare cu cât se 
produce în cazul predării noţiunilor religioase. Întoarcerea efectivă a individului spre 
sine, auto-refl ecţia, trecerea conceptelor propuse prin prisma propriilor fi ltre vor favori-

za o mai mare disponibilitate în a transpune în fapte aceste noi achiziţii.
 Iată de ce secvența de față oferă unele repere menite să consolideze rolul refl ecției și al experierii în 
cadrul orei de Religie ca mediu de educație și de formare a generațiilor viitoare într-o manieră pozitiv-cre-
ativă și adaptată specifi cului adolescenților de astăzi.

formare 
duhovnicească

A ÎNŢELEGE

A EXPERIA

A REFLECTA

A ŞTI

A ÎNVĂŢA
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Model

Realizând un traseu iniţiatic, paralel cu cel al unui personaj de basm, care să respecte reali-
tatea modernă/contemporană, veţi putea identifi ca momentele decisive specifi ce vârstei ado-
lescenţei, factorii care pot favoriza o dezvoltare echilibrată şi armonioasă a acestora din punct 
de vedere spiritual sau pe cei care pot crea di� cultăţi. De asemenea, se va accentua importanţa 
creării acelor momente de re� ecţie care oferă su� cient timp improprierii informaţiei.

Eroul basmului 
„Prâslea cel voinic şi 

merele de aur”

Elemente speci� ce 
lumii basmului Elemente comune

Elemente
identi� cabile în 

dimensiunea reală
Eroul nostru-elevul

Fructul valoros 
mult râvnit: mărul 

de aur

Multitudinea de 
vise pe care

adolescenţa le 
presupune

Neîncrederea 
părintelui în 
forţele � ului 

neiniţiat

Teama părinţilor 
în faţa lipsei de 

experienţă

Probele la care este 
supus eroul

Etapele de încer-
cări de natură 

sufl etească/fi zică

Ajutoarele Sprijinul familiei, 
al şcolii...

Depăşirea
probelor

Depăşirea
di� cultăţilor

Schimbarea Schimbarea

Finalitatea Finalitatea

Exercițiu pe grupe
Organizaţi-vă în două grupe şi, pornind de la modelul de mai sus, realizaţi o analiză detaliată 
a celor două ipostaze, urmărind traseul imaginar al protagoniştilor. Folosiţi exemple din 
basmul citat, dar nu ezitaţi să punctaţi cu realism etapele eroului contemporan. 

30’

Practică
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Un pas important în procesul de întâmpinare efectivă a nevoilor tinerilor de astăzi, in-
diferent de materia predată, dar în mod evident în cazul disciplinei Religie, îl constituie 
structurarea conţinuturilor predate în aşa fel încât să nu se genereze o supraîncăcare cu 
informaţii, fără a se lăsa loc momentelor de analiză atentă, de adaptare la propriile ex-
perienţe şi la propriile nevoi. Elevii, a� aţi la vârsta adolescenţei, sunt extrem de deschişi 
în faţa propunerilor cu caracter psihologic, de analizare a emoţiilor, a factorilor care ge-

nerează astfel de stări emoţionale. Dacă, uneori, întâmpinăm greutăţi în promovarea cu succes a noţiunilor 
religioase, acest lucru nu trebuie să ne dezarmeze. Vremurile actuale tind să pună în atenţia tinerilor anumite 
valori, adesea altele decât cele tradiționale. De cele mai multe ori, aceasta se face într-un mod foarte subtil, 
încât înlocuirea adevăratelor valori cu unele false este mai greu detectabilă. 
 Poate este cazul să ne folosim de o strategie similară şi să urmărim atingerea scopului orei de Religie 
prin modalităţile de predare folosite, prin adaptarea temelor la tendinţele actuale. În cele din urmă, tinerii vor 
înţelege şi vor răspunde pe măsura eforturilor noastre de a ne plia pe aşteptările lor, dar şi pe nevoile lor reale.
 Temele de refl ecţie propuse pot constitui un foarte bun prilej pentru lansarea unor exerciţii de apli-
care a celor propuse în cadrul cercului de prieteni, în familie sau chiar la nivelul clasei lor. Cât timp elevii 
noştri cad pe gâduri în urma unei lecturi, vizionări sau audiţii, situaţia este îmbucurătoare, chiar dacă această 
cădere pe gânduri se petrece în faţa calculatorului...

2. Modalităţi de valorifi care, prin refl ecţie şi experiere, a 
informaţiilor în cadrul şi în afara orei de Religie

25’

Teorie

Model

Pentru a inventaria într-o triplă dimensiune nevoile emoţionale, mediul de manifestare a aces-
tora şi impactul pe care îl au asupra sinelui şi asupra celor din jur la vârsta adolescenţei, li se 
poate cere elevilor să se autoevalueze completând rubricile de mai jos. Exerciţiul este util şi 
pentru cadrele didactice, ca joc ce vizează identifi carea cu vîrsta fragilă şi, totodată, extrem de 
deschisă la nou, a adolescenţei. 

Emoţie/nevoie emoţională Experienţă reală/implicare 
comunitară

Trăsătură moral-religioasă/
psihologică

Nevoia de afecţiune Stabilirea unor relaţii de prietenie Deschidere

Urmând modelul propus anterior, completați 5-7 emoții/nevoi emoționale specifi ce vârstei 
adolescenței, identifi când și elementele solicitate în celelalte două rubrici.30’

Practică

Emoţie/nevoie emoţională Experienţă reală/implicare 
comunitară

Trăsătură moral-religioasă/
psihologică necesară/dezvoltată

Punctul pe i
Cu toată responsabilitatea şi respectul pentru componenta informaţională a actului educativ, este 
imperios necesar, în epoca în care trăim și având în vedere vârsta elevilor cărora ne adresăm, să 
deplasăm accentul pe componenta meditativă, de re� ecţie şi, mai ales, pe cea care conduce spre 

transpunerea în faptă a cunoştinţelor teoretice asimilate. Acest transfer, odată realizat, va genera 
un proces educațional e� cient și atractiv, ale cărui roade vor depăși cu siguranță cadrul strict al 

orei de Religie și chiar al școlii, � ind vizibile pe parcursul întregii vieți.



Riscuri şi excese posibile – 
modalităţi de prevenire a unei înţelegeri deformate

a noţiunii de libertate în contextul orei de Religie
(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Pierderea libertății protopărinților
2. Libertatea și limitele ei în actul educațional
3. Riscurile acțiunilor libere și temperarea exceselor libertății
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți aprofunda raportarea echilibrată la libertate în contextul orei de Religie
• Veți putea să vă familiarizați cu un mod pozitiv de abordare a libertății 
elevilor
• Veți avea posibilitatea să dobândiți câteva repere în vederea deprinderii 
discernământului duhovnicesc

III. Cuvinte-cheie
libertate, porunci, Adam, riscuri, excese, sexualitate, împotrivire, 
responsabilitate

P6
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Fiecare om are libertatea de a trage cu pușca… Poate să tragă sau să nu tragă! Această 
opțiune depinde în cea mai mare măsură de libertatea sa și, ca atare, este important să se 
gândească bine înainte de a apăsa pe trăgaci. Dacă trage după muște sau după licurici, își 
irosește gloanțele… Dacă se hotărăște să împuște un urs, o poate face, dar să aibă grijă că 
de nu-l nimerește, îl constrânge pe animal să-și exercite și el libertatea de a ataca… Dacă 

vrea să tragă după un alt om, să se gândească mai întâi că s-ar putea ca persoana respectivă să aibă pușcă și 
implicit același drept ca el: să tragă sau nu! Și, dacă în loc de pușcă, acel om ar avea o mitralieră sau un tanc… 
libertatea lui de a trage poate fi  fatală pentru atacatorul care și-a exercitat deja libertatea. Ce se întâmplă 
atunci când îți exerciți libertatea de a trage cu pușca și rănești pe cineva nevinovat…? Dacă glonțul pe care îl 
tragi ricoșează aiurea și lovește pe cine nu te aștepți? Nu ar fi  fost mai bine să nu tragi? Oare nu ai regreta că 
ai luat pușca în mână? Nu ți-ar părea rău că ai avut această libertate de a trage cu pușca???
 În această secvență dorim să oferim participanților la program câteva repere privitoare la exercitarea 
libertății, pentru a-i putea conștientiza, atât pe profesori cât și pe tineri, de responsabilitatea pe care o implică 
acest drept.

5’

Primii pași

1. Pierderea libertăţii protopărinţilor

Libertatea sau, mai bine zis, libertatea de a alege implică un anumit risc pe care îl 
conștientizăm de abia după ce facem o alegere proastă. Așa s-a întâmplat și cu protopărinții 
noști. Aceștia nu au înțeles prea bine motivul pentru care Dumnezeu le-a cerut să se 
abțină de la fructul fermecător și, ca atare, au ales să guste din el. Cu alte cuvinte, aceștia 
și-au asumat riscul de a încălca porunca Ziditorului fără a ști ce anume se va întâmpla 

după, chiar dacă au fost avertizați. În acel moment, Adam și Eva au conștientizat că au în virtutea libertății 
lor și posibilitatea de a alege/a face răul! Nu se știe în ce măsură conștientizau ei acest lucru, de vreme ce nu 
avuseseră un precedent la care să se raporteze. Oricum, acest aspect nu-i disculpă. Cert este că părinții noștri 
și-au folosit libertatea și au ales prost, așa cum facem și noi, adesea. Atunci, ei au refuzat conștient calea spre 
desăvârșire care le-a fost indicată de Creator și au ales să trăiască în ambiguitatea pe care o oferă libertatea de 
a alege singur, fără sprijinul și călăuzirea lui Dumnezeu.

 Notă: În realitate omul stătea un pic rușinat că știa ce avea să-i spună părintele. Nu înnebunise! Însă 
de dragul asemănării cu episodul scripturistic am fi nalizat povestirea în acest fel. Dacă a greșit ca Adam, a 
început să se comporte ca el!

5’

Teorie

„Baza întregii măreții a chipului dumnezeiesc al omului stă în libertatea lui. Dar în ea a fost im-
plicată și putința căderii, putința de a-și afi rma libertatea renunțând în același timp la ea într-o 

anumită măsură și de a aproba continuu, prin libertatea sa, renunțarea la libertate.”
(Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 431)

  Temă de re� ecție 
Mulți oameni obișnuiesc să dea vina pe Adam și pe alegerea lui proastă, atunci când greșesc. 

Dacă strămoșului nostru nu i-ar �  plăcut merele, zic ei, viața noastră ar �  fost mult mai
simplă acum…; a ales greșit și noi ne-am deprins cu modul lui de alegere!

Cei care a� rmă așa astfel de lucruri în mare parte au dreptate! 
Dar dacă ar �  puși ei în locul lui Adam, ce ar �  ales? Tu cum ai �  făcut?

Înregistrare audio

Audio
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2. Libertatea și limitele ei în actul educaţional

5’

Teorie

„Făclie picioarelor mele este legea Ta, şi lumină 
cărărilor mele.” (Ps 118,105)

Exercițiu individual
Se dă textul:
„Prin Botez Hristos ne-a scos cu sila din robie, desfi ințând păcatul prin cruce, și ne-a dat 
poruncile libertății, dar a urma sau nu poruncilor a lăsat la voia noastră liberă. […] Căci 
gândul, care zăbovește în jurul vreunei plăceri sau mânii, nu e semn al păcatului rămas, ci 

al unei împătimiri libere.” (Marcu Ascetul, Răspuns despre Botez, 278-279.) 
 Cerință: Pornind de la sintagma poruncile libertății, alcătuiți o argumentare prin care să-i convingeți 
pe elevi că poruncile Domnului sunt garantul libertății (aproximativ 100 de cuvinte).
Selectiv, vor fi  citite înaintea tuturor câteva variante de răspuns.

10’

Practică

Greșeala gravă a protopărinților nu L-a determinat pe Dumnezeu să le constrângă oa-
menilor libertatea ci, dimpotrivă, să le vină în ajutor. Pentru a le oferi acestora șansa de a 
alege bine și de a nu mai greși, Dumnezeu le-a dat ca reper poruncile Sale. Raportându-se 
la poruncile și, mai ales, la cuvintele Domnului, omul putea astfel să se poziționeze în 
afara acestui risc pe care-l implica libertatea sa. 

Pentru un profesor de Religie, manifestarea libertății în actul educativ poate reprezenta o piatră de poticnire. 
Cât de liber poate �  în predarea conținuturilor religioase? La ce riscuri se expune dacă forțează limitele deja 
statornicite? Cât de inovativ poate � ? Care sunt limitele libertății lui în relație cu învățătura de credință? Aceste 
întrebări pot încorseta chiar și pe cei mai creativi profesori, iar acest lucru nu aduce niciun folos misiunii 
Bisericii în școală! Pentru a ști cum să se manifeste liber în demersul său didactic, este extrem de important 
ca un profesor să-și pună următoarea întrebare: Oare ce ar �  făcut Hristos în această situație? Aceasta e cheia 
de rezolvare a oricărei poticniri amintite mai sus. Căci de câte ori nu ne-a surprins Mântuitorul nostru în 
acțiunile Sale? Cine ar fi  crezut că s-ar autoinvita în casa coruptului Zaheu care s-a cocoțat într-un dud? Cine 
s-ar fi  gândit că Cel care nu putea fi  vădit de păcat avea să fi e de bunăvoie comesean cu vameșii și păcătoșii? 
S-ar fi  așteptat cineva ca Domnul să o scape de la lapidare pe femeia adulteră surprinsă în păcat? Câți farisei 
și cărturari au fost revoltați de faptul că Mântuitorul călca datina părinților privitoare la spălarea pe mâini? 
Sau câți dintre evrei nu s-au revoltat că Iisus Hristos și ucenicii Săi călcau nestingheriți sâmbăta, fi e în sina-
gogă, fi e în lanurile de grâu? Dacă ați fi  fost în locul Mântuitorului, ați fi  vindecat-o pe femeia gârbovă în zi 
de Șabat? Ați fi  dispuși să nu mergeți la Sfânta Liturghie săvârșită duminica dacă, în drum spre biserică, ați 
întâlni un elev care ar avea nevoie atunci de sprijinul dumneavoastră? Ați „încălca” duminica pentru a liniști 
sufl etul bietului copil care a fugit de acasă pentru că nu mai suporta tensiunile sau violența din casă? S-ar 
supăra, oare, Domnul că nu participați la cina Sa pentru că v-ați oprit să ajutați un sufl et necăjit? Aici e ne-
cesar să vă arătați discernământul în manifestarea libertății. Dacă ne raportăm constant în activitatea noastră 
la faptele Mântuitorului Hristos, libertatea noastră de manifestare în cadrul orei de Religie va �  lipsită de orice 
risc sau exces.  

Povestire: Se spune că Sfântul Nicolae și Sfântul Casian mergeau într-o zi de duminică amândoi spre 
biserică pentru a sluji Sfânta Liturghie. Dumnezeu a rânduit ca, în calea amândurora, să fi e câte un om 
cu o căruță împotmolită în noroi. Sfântul Nicolae, văzându-l, nu a stat în povești cu acel om necăjit. I-a 
dat bună ziua și a intrat în noroi ca să-l ajute să iasă la liman! După ce au isprăvit, Sfântul i-a dat binețe 
și s-a îndreptat grăbit spre casa lui pentru a se schimba de hainele înnoroite. În cealaltă situație, Sfântul 
Casian a privit cu milă la căruțaș, dar și-a văzut de drum… se grăbea să ajungă la biserică! Pe care dintre 
cei doi credeți că l-a binecuvântat Dumnezeu și pe care considerați că l-a dojenit? Răspunsul e simplu: 
Sfântului Nicolae i-au fost rezervate toate laudele!
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 Uneori este necesar ca profesorul de Religie să iasă din tipare pentru a-și realiza adevărata misiune. Este 
important să fi e, totuși, precaut și să-i conștientizeze pe toți elevii de gestul pe care îl face! Pentru a stabili un 
echilibru între cei sceptici și cei scrupuloși, recomandăm profesorului să facă apel tot la modelul Mântuitorului 
Iisus Hristos. Întrebarea Ce ar face Mântuitorul în cazul X? poate fi  adresată tuturor! Este foarte puțin proba-
bil ca vreunul din elevi să contrazică modul de manifestare al Învățătorului. Așadar, curaj, căci Domnul ne-a 
îndemnat să îndrăznim! Să facem ceea ce ne-a zis Cuvântul și vom fi  una cu El, asemenea Sfântului Pavel care 
spunea despre sine: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

Exercițiu individual
Având ca reper povestioara și reperele scripturistice menționate identifi cați un caz/o situ-
ație similară în care sfi nți, profesori sau oameni obișnuiți s-au manifestat asemănător, 
făcând uz de libertatea lor, după modelul hristic.  

20’

Practică

3. Riscurile acţiunilor libere
și temperarea exceselor libertăţii

10’

Teorie

Pentru mulți tineri poruncile lui Dumnezeu sunt considerate mai degrabă piedici în ma-
nifestarea lor liberă, decât un sistem de referință. Dar această viziune nu-i scutește de 
riscurile unui alegeri proaste, ci mai degrabă îi expune. 
Un profesor de Religie are menirea de a prezenta în așa fel restricțiile pe care le propune 
Sfânta Scriptură, încât elevii să nu privească pe Dumnezeu ca o Persoană ce le este po-

trivnică. Este necesar să li se ofere acestora o explicație logică și care să fi e în același timp persuasivă. Nu se 
rezolvă nimic dacă elevului i se oferă un răspuns pe care să nu-l poată contrazice. 

Este esențial ca elevul să fi e convins că ceea ce i 
se spune este corect și nu îi constrânge libertatea, 

decât dacă este necesar!

Profesorul de Religie are menirea de a dezvolta în sufl etele elevilor un 
discernământ care să le asigure menținerea libertății și asumarea 

responsabilității în tot ceea ce fac.

În condițiile în care la clasă este abordată – de exemplu – problema sexualității, profesorul poate să 
le prezinte mai întâi riscurile la care se expun, fără a da impresia că îi urmează să-i constrângă. Este indicat, 
în acest sens, să-i pună în fața unor situații concrete. Spre exemplu, le poate adresa următoarele întrebări: 
Ai fi  în stare să crești un bebeluș și să vii la școală? Îți poți asuma acest risc? Dacă te culci cu prietena ta, ești 
conștient că ea poate rămâne însărcinată? Sau vrei numai să profi ți de ea? 

De asemenea, este necesar să se aibă în vedere că elevii nu se așteaptă la prea multă îngăduință din 
partea lui Dumnezeu în privința libertății sexuale. De ce să nu îi surprindem? La o conferință, Danion Vasile 
sublinia că într-o școală cineva l-a întrebat dacă e păcat să faci dragoste (Atenție, întrebarea avea un caracter 
general!)? Acesta i-a răspuns că nu, ci dimpotrivă e bine! Văzând că are o atitudine pozitivă de deschidere, 
elevul a continuat: Dar cu prietena e păcat să te culci? Spre surprinderea elevului, Danion a răspuns că nu e 
păcat dacă îndeplinește o anumită condiție (Riscant răspuns, nu? Iresponsabil și potrivnic, Bisericii, nu?). În 
urma acestui răspuns, elevul a devenit și mai interesat de ce avea să zică Danion mai departe. Condiția ce se 
impunea în această situație era: ca prietena respectivă să fi e viitoarea soție… Poți fi  sigur că această prietenă 
va fi  soția ta, a continuat Danion? Oare, peste câțiva ani va mai dori ea să se mai căsătorească cu tine? Câți 
oameni cunoști tu care să se fi  căsătorit cu prima lor prietenă? Mama ta a fost prima prietenă a tatălui tău? 
Poți să îmi spui ce șanse sunt ca tu și prietena ta să vă căsătoriți? Multe sau puține? Și atunci… 

Atitudinea lui Danion a fost una neașteptată. Raționamentul folosit de acesta cred că a dat roade. 
Dacă nu a avut un efect faptic, atunci sigur a ridicat câteva semne de întrebare. În loc să ofere un răspuns 
negativ ferm, care de altfel ar fi  fost fi resc, Danion a ales să surprindă printr-un răspuns care solicita, pe lângă 
asumare, și responsabilitate.
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a. Exercițiu frontal 
Oferiți participanților la curs posibilitatea de a comenta răspunsul lui Danion Vasile. Anali-
zați aspectele pozitive și negative ale unei abordări de acest gen.  

c. Exercițiu individual
Pornind de la pilda fi ului risipitor, alcătuiți un exercițiu la alegere (pe care să-l puteți aplica 
la clasă) în care să oferiți elevilor posibilitatea de a vedea unde duce folosirea greșită a 
libertății și cât de importantă este iubirea părintelui față de fi ul său.
Selectiv, vor fi  citite câteva variante de răspuns și se vor extrage concluzii.

b. Exercițiu pe grupe 
Având ca reper abordarea lui Danion Vasile, elaborați un dialog între un elev și profesorul 
de Religie care să pornească de la următoarele întrebări:

E păcat să fi i homosexual?
E păcat să faci avort?
E păcat să folosești mijloace anticoncepționale?
E păcat să trăiești în concubinaj?

 Indicații pentru realizarea dialogului: 
•  Se recomandă ca răspunsul profesorului să îl surprindă pozitiv pe elev, nu să-l șocheze;
•  Rezultatul dialogului să conducă la libertatea responsabilă;

 După realizarea dialogurilor, reprezentantul grupei va prezenta înaintea celorlalți participanți răspun-
sul la una din întrebările revenite grupei sale. Vor urma discuții libere și concluzii.

10’

Practică

20’

Practică

20’

Practică

„Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fi e veselă în zilele tinereţii 
tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, 
pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa.” (Eccl 11,9)

Pentru a putea atinge această țină, ar fi  bine ca profesorul să-L prezinte pe Dumnezeu ca un tată iu-
bitor care ”lovește” cu milă și se milostivește � erbinte de cei care îl caută și îi cer sprijinul. Tinerii se supun cu 
ușurință unei autorități care le oferă credit și care le călăuzește pași spre bine. Așa că profesorul nu are altceva 
de făcut decât să le arate că Dumnezeu le lasă libertatea de a face ceea ce vor. Totuși, aceasta nu înseamnă că 
le aprobă derapajele și excesele de orice fel.  

Mitropolitul Bartolomeu îi îndemna adeseori pe tineri să-și trăiască viața în prezent, dar astfel încât 
mai târziu să nu le pară rău că nu au făcut ceva din ceea ce și-au dorit. Însă în același timp îi îndemna să fi e 
cu luare aminte ca nu cumva la maturitate sau la bătrânețe să le � e rușine de ceea ce au făcut. Suplimentar, în 
același spirit, îi îndemna să nu consume droguri. Acesta reprezenta pentru el excesul fatal al proastei exerci-
tări a libertății. Faptul că Biserica îi atenționează pe tineri în anumite momente în care aceștia întrec măsura 
nu reprezintă neapărat o problemă, atâta vreme cât ei Îl privesc pe Dumnezeu ca pe un Părinte iubitor.

Astfel că, în condițiile în care unui tânăr i se ofer aceste perspective, imaginea lui Dumnezeu și im-
plicit a Bisericii capătă o altă coloratură. Preotul și profesorul de Religie, care sunt reprezentanții comunității 
religioase din care tinerii fac parte, devin repere la care – în caz de nevoie – se poate apela. Responsabiliza-
rea, înțelegerea, neîncorsetarea și îngăduința sunt coordonatele ce îi pot călăuzi pe tineri în vederea păstrării 
libertății

„Cu toate că am greșit, Mântuitorule, eu știu că Tu ești iubitor de oameni: lovești cu milă și te mi-
lostivești fi erbinte; pe cel ce plânge îl vezi și ca un părinte alergi chemându-l la Tine pe cel risipitor.”

(Sf. Andrei Cretanul, Canonul cel Mare, 11)
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Punctul pe i
Profesorul de Religie are menirea de a-i conștientiza pe elevi de importanța libertății personale. 
Este bine ca acesta să le prezinte tinerilor cu mult discernământ care sunt limitele și excesele pe 

care le pot atinge în demersul lor de exercitare a libertății. Totodată, aceștia vor �  încredințați că 
poruncile lui Dumnezeu nu sunt piedici în calea lor, ci mai degrabă semne ale purtării de grijă 

manifestate de un părinte iubitor.



Limitele responsabilităţii
şi orizontul libertăţii creatoare în ora de Religie 

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Aşteptări versus realitate
2. Limita de jos (a responsabilităţii)
3. Limita de sus (a responsabilităţii)
4. Spre orizontul libertăţii creatoare!
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea identifi ca diferite situaţii în care dumneavoastră, ca profesor, 
puteţi iniţia un act de responsabilizare a adolescenţilor 
• Veţi găsi soluţii după analiza şi problematizarea unor studii de caz
• Veţi putea identifi ca propriile soluţii de responsabilizare a adolescenţilor

III. Cuvinte-cheie
tineri, responsabilitate, factori ai responsabilizării, etape în responsabilizare, 
responsabilitate morală, responsabilitate socială, responsabilitatea vârstelor

P6

U1 S2

T2
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5’

Primii pași

1. Aşteptări versus realitate

5’

Teorie

Deşi titlul acestei secvenţe este unul care atrage şi care stârneşte curiozitatea, având o 
oarecare doză de eufemism (în sensul de „îndulcire a expresiunii”, după cum zice un 
dicţionar interbelic), punctul de pornire a fost unul cât se poate de simplu: eu, ca profesor 
de Religie, până la ce limită pot să mă „întind” în ceea ce priveşte responsabilitatea faţă 
de elevii mei? De la ce punct trebuie să cedez locul dirigintelui, direcţiunii, consilierului 

psihologic sau duhovnicului? Până unde vom lăsa loc liber de recomandări binevoitoare venite din partea 
colegilor profesori în ceea ce priveşte activitatea noastră la clasă? Dar ce voi face atunci când, bazându-se pe o 
experienţă didactică de vreo 30 de ani, colega profesoară de Chimie (zic doar aşa...) vine în pauză mare să îmi 
spună cum ar trebui să ne predăm de fapt lecţia privind Taina Sfântului Maslu sau lecţia despre facerea lumii? 

Să începem uşurel: ne-am pomenit pe lume…, ne-am trezit cu coatele pe băncile şcolii…,  
ne-am afl at în adolescenţă cotloanele nebănuite ale iubirii..., ne-a șocat faptul că trebuie 
să dăm un examen de BAC și unul de admitere ca să vadă lumea ce o fi  de capul nostru..., 
apoi ne-am rătăcit căutând un loc de muncă. Iar unii ne-am pomenit de pe băncile 
facultăţii direct la catedră. 

Tot trecutul nostru păleşte acum, undeva, prin decorul claselor pavoazate. Şi, după câteva ore în care încer-
căm să ne acomodăm, ne trece un fi or rece pe şira spinării şi ne simţim zadarnici! Acesta e momentul opor-
tun pentru a ne pune întrebarea: „Oare, într-adevăr, o fi  acesta locul meu?!?” Doza de existenţialism din 
întrebare creşte cu atât mai mult cu cât ştii că nu eşti profesor titular şi că la anul trebuie să mergi din nou 
la examen… Poate o şcoală nouă, alţi elevi, alt șef… Însă aceiaşi fl uturaşi: gingaşi, plăpânzi, uşori, aproape 
insesizabili… (vorbeam de fl uturaşii de salariu.). 

 Dacă răspunsul la această întrebare existențială este unul pozitiv, atunci trebuie să ne apucăm serios 
de treabă. Să ne evaluăm „materialul” cu care trebuie să muncim, să ne auto-evaluăm capacitatea de a ne 
acomoda la ritmul şi la stilul fi ecărei clase. Iar responsabilităţile neştiute încă o să apară pe rând: vei fi  di-
riginte pentru un semestru fi indcă colega s-a îmbolnăvit, vei fi  membru în comisia de asigurare a calităţii, 
vei fi  responsabil cu organizarea excursiei, vei vâna fumătorii prin spatele sălii de sport… şi cine mai ştie ce. 
Iată doar o scurtă listă a unor posibile responsabilităţi pentru care nu te-a pregătit nimeni până acum. De 
parcă nu ne era de ajuns faptul că timp de 900 de minute săptămânal trebuie să fi m veseli, zâmbitori şi – dacă 
e posibil – aproape atoateştiutori. Simplu, nu? Iar partea şi mai frumoasă e că nu ai voie să duci acasă  nimic 
din încărcătura intelectualo-psihico-emoţională primită la şcoală.

A fi  profesor nu e lucru uşor. Dacă ai ajuns să predai Religie de nevoie, nu de voie bună, iar asta nu 
face parte dintr-un plan ascuns al lui Dumnezeu, mai bine reconfi gurează-ţi traseul. Până mai poţi…  Asta 
deoarece elevii te simt din prima oră, ora în care te testează, îţi testează răbdarea şi limitele, dar, mai mult, 
îţi testează vocaţia. Dacă te aştepţi să găseşti clase de sfi nţişori, trezeşte-te. Ar fi  chiar o anomalie… Vei găsi 
copii şi tineri normali care mai vorbesc, care se foiesc, care îşi mai fac câte o farsă, care sunt stresaţi de ora de 
Mate de după ora domniei tale, care mai plâng pe bănci pentru că i-a părăsit iubirea vieţii printr-un sms… 
O să înveţi treptat să îi atragi în aşa fel încât să îşi facă temele la Română în pauza mare, nu în timpul orei de 
Religie… O să înveţi că nu e de ajuns să le vorbeşti despre Dumnezeu, fi indcă pe ei îi interesează să le vorbeşti 
despre relaţia lor cu Dumnezeu. 

Discutați despre aşteptările pe care le-aţi avut atunci când aţi intrat pentru prima oară în 
învăţământ ca profesor de Religie. Vă rog să menţionaţi şi părţile surprinzătoare, plăcute 
sau neplăcute, care au caracterizat munca dumneavoastră la catedră. 

15’

Practică
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2. Limita de jos a responsabilităţii

10’

Teorie

Răspundeţi succint, în scris, la următoarele întrebări:15’

Practică

Vorbim despre responsabilitate şi despre „graniţele” ei. 
Din momentul în care am preluat statutul de profesor de Religie, în mod automat am 
preluat şi responsabilităţile caracteristice acestuia. 
Responsabilitatea de a �  model, de praxis, e prima dintre ele. E o chestiune personală de 
fi neţe, îndeosebi deoarece vorbim de o „căutătură în oglindă”. Dacă în Epistola I Corin-

teni, imediat după imnul dragostei creştine (I Cor. 13, 12), Pavel foloseşte această sintagmă pentru a defi ni 
o refl ectare oarecum distorsonată, neclară (asemenea oglindirii pe o suprafaţă metalică lucioasă), în cazul 
nostru vorbim despre o mijlocire a oglindirii. Elevii aşteaptă ca profesorul de Religie să oglindească chipul 
Cuvântului pe care îl propovăduieşte. Desigur, nu mă refer la chipul fi zic, ci la refl ectarea chipului de viaţă 
creştină racordată la sursa Vieţii. 

Exemplul propriei vieţi bate orice discurs oratoric sau pedagogic de excepţie. Atât în sens pozitiv cât 
şi în sens negativ. Am trăit pe propria piele „mărunţişul” acestui mod de a fi  exemplu, roşindu-mi urechile 
când un elev m-a întrebat vineri, surprins oarecum, dacă aburinda mea cafea de la automat avea lapte... şi era 
culmea să zic că nu are, că spumica albă şi ispititoare mai că nu dădea pe dinafară... Aşa am învăţat, fi e şi de 
dragul lor, să postesc...

Responsabilitatea unei minime evoluţii din punct de vedere moral şi intelectual este următoarea pe 
listă. Iar aici vorbesc atât despre evoluţia mea, cât şi despre cea a elevilor mei. Frumos şi ideal ar �  să creştem 
împreună în cele ale duhului, ale cultului şi ale culturii. Aceasta înseamnă că vom învăţa măcar o rugăciune 
împreună, că vom discuta măcar o carte pe care să o fi  citit atât noi, cât şi elevii, că vom viziona măcar un fi lm 
de folos, fi lm pe care să îl analizăm, să îl criticăm sau să îl ridicăm în slăvi... Opusul acestei minime evoluţii e 
prezentarea noastră sterilă în clasă, rezolvarea temelor la alte discipline jocul de cărţi. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Cum aţi reuşit să treceţi peste atitudinea de „dolce fa niente” a claselor de liceu?

În ce situaţie aţi simţit că v-aţi dezamăgit unul sau mai mulţi elevi?
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„Limita noastră este cerul!” Aşa îmi încep uneori prezentarea în faţa claselor la care nu 
am mai predat. 
Cu toate acestea, am trăit multă vreme (şi încă mai trăiesc) cu iluzia faptului că responsabilitatea 
noastră faţă de elevii pe care îi îndrumăm este una până la cer şi înapoi! Însă am constatat 
(fără a dori să vă descurajez sau să vă dezamăgesc) că există şi situaţii în care voinţa sau 

încăpăţânarea adolescenţilor bate orice încercare a noastră de a rezolva lucrurile „cu binişorul”. Cu greu am 
reuşit să trec peste pragul „neputinţei” de a soluţiona probleme grave ale elevilor mei, lovindu-mă de zidul 
lipsei lor de voinţă. Mi-am amintit, apoi, că şi ei sunt înzestraţi cu libertatea de a alege şi că această libertate 
a lor nu o încalcă nici măcar Dumnezeu! Mi-a rămas doar să încerc să mă rog pentru ei...
 Cred că învinovăţirea noastră ar fi  posibilă în situaţiile în care conştiinţa noastră ne arată că puteam 
face binele dar nu l-am făcut. Ori am zis că nu e treaba noastră, ori nu am ştiut dacă e treaba psihologului sau 
a duhovnicului... şi de obicei în situaţiile de acest gen, când aşteptăm ca altcineva să preia responsabilitatea, 
situaţiile se agravează şi pierdem posibilitatea de a mai corecta... Ajungem doar nişte „agenţi constatatori” 
care scot, asemenea arbitrilor, cartonaşe de avertisment sau de eliminare din joc. Însă jocul nu e al nostru, nu 
noi suntem arbitrul. Şi, ce e mai important: nu e un joc!

3. Limita de sus a responsabilităţii

4. Spre orizontul libertăţii creatoare 

5’

Teorie

5’

Teorie

Când rostim cuvântul „orizont” ne gândim 
la locul unde cerul îşi odihneşte poalele, pe 
pământ, locul întâlnirii cerului cu pămân-
tul. Zborul în văzduh a fost simbolul ultim 
al libertăţii timp de mii de ani, păsările fi ind 

invidiate de către om pentru aceasta... Noroc cu primul avion... 
Iar întreaga lume, de la facerea ei, este într-un continuu proces 
de creaţie. Creaţie fără creativitate devine inutilitate sau repetiti-
vitate. Indigo. Adică echivalentul lui „aşa nu!” în ceea ce priveşte 
persoana umană. Fiecare dintre noi am fost creaţi distinct, sun-
tem unici şi irepetabili. Toate aceste atribute ar trebui să le meta-
morfozăm şi în calitatea actului nostru didactic sau învăţătoresc. 
Creativitatea înseamnă desţelenire, mişcare, dinamism! De ce nu, 
îndrăzneală! „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!” (In. 16, 33)

Dar despre ce fel de îndrăzneală vorbim? Despre una în-
treită: una faţă de noi oamenii, una faţă de Dumnezeu şi una faţă 
de rău, pe care trebuie să-l biruim.

Trebuie să îndrăznim ca profesori să nu rămânem blocaţi 
în „proiectul de lecţie” şi în manuale scrise mai mult sau mai puţin 
bine. Putem utiliza o sumedenie de fi lme pline de sens moral sau 
teologic! Putem face lecţia despre Facerea lumii în curtea şcolii, 
printre gâze, aşezaţi pe iarbă, la umbra unui pom. Putem merge 
la un muzeu pentru a vorbi despre istoria creştinismului în ţara 
noastră. Putem organiza un atelier de pictură cu ajutorul artiştilor locali. Un workshop de muzică corală...  
Putem prezenta o scenetă  coordonaţi fi ind de un regizor de teatru adevărat! Nu vă puteţi imagina ce minune 
a ieşit din bietul domn Goe cu Miţa şi Mamiţa lui! Sau o abordare mai modernă a lui Caragiale cu cele „Două 
loturi” ale sale, prezentată pe scena Casei de cultură din oraş. 
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Prezentaţi în cele ce urmează activităţile pe care aţi putea să le desfăşuraţi într-o manieră 
cât mai creativă la ora de Religie, în parteneriat cu următoarele instituţii: muzeul de artă, 
muzeul de istorie, biblioteca județeană, sinagoga, Biserica Reformată, Biserica Catolică, un 
orfelinat, o casă de bătrâni, grădina botanică, grădina zoologică. 

60’

Practică

Instituţia
parteneră Activitatea propusă şi modul de desfăşurare

Muzeul de arta

Muzeul de istorie

Bibioteca
Județeană

Sinagoga

Biserica Reformată

Biserica Catolică

un orfelinat

o casă de bătrâni

Grădina Botanică

Grădina Zoologică

Alte locaţii...

Punctul pe i
Responsabilitatea profesorului de Religie faţă de elevii săi merge până la limita lezării libertăţii 

acestora. Responsabilitatea faţă de propria noastră devenire nu trebuie privită cu super� cialitate, 
deoarece trebuie să reprezentăm adevărate modele pentru elevii noştri. Iar în ceea ce priveşte 

creativitatea de care trebuie să dăm dovadă, doar aici limita noastră ar trebui să � e cerul!  



Adolescenţii sunt responsabili
dacă sunt responsabilizaţi

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Responsabilizarea – premisă a vieţii morale sănătoase
2. Stadii de lucru în responsabilizarea elevilor de către profesorul de Religie
3. Responsabilitatea responsabilizării adolescenţilor: cine, ce, cum şi când?
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea identifi ca diferite situaţii în care dumneavoastră, ca profesor, 
• puteţi iniţia un act de responsabilizare a adolescenţilor 
• Veţi găsi soluţii după analiza şi problematizarea unor studii de caz
• Veţi putea aduce propriile soluţii de responsabilizare a adolescenţilor

III. Cuvinte-cheie
tineri, responsabilitate, factori ai responsabilizării, etape în responsabilizare, 
responsabilitate morală, responsabilitate socială, responsabilitatea vârstelor

P6
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 Îndepărtare şi apropiere: doi termeni antinomici şi totuşi, de nedespărţit. Responsabili-
zare: sămânţă sădită încă de la facerea lumii de către Dumnezeu în om, prin unica po-
runcă: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului 
să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” (Fac 2,17). 
Dacă citim cu doar două versete mai sus, contextual, vom vedea că textul scripturistic al 

Facerii ne prezintă responsabilizarea lui Adam astfel: „Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse 
şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.” Aşadar, Adam avea răspunderi, nu fusese 
creat fără nici un scop.
 Secvenţa de faţă îşi propune să ne ajute pe fi ecare dintre noi să descoperim moduri şi modele de a pune 
în aplicare una dintre misiunile noastre fundamentale legate de adolescenţi, adică aceea de a responsabiliza. 

5’

Primii pași

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. 
A «vedea» în depărtare este ceva, însă a ajunge acolo este cu totul altceva…”

(Constantin Brâncuşi)

 1. Responsabilizarea – 
premisă a vieţii morale sănătoase 

5’

Teorie

„A pune început bun vieţii noastre”: iată o expresie liturgică dragă mie, și cred că și dom-
niilor voastre. Ia mai ascultaţi încă odată: „a pune – început bun – vieţii noastre”. Suntem 
inundaţi de media vizuală cu imaginea diferiţilor demnitari care participă, la costum și 
la cravată, cu o cască de constructor nou-nouţă în cap, cu canciocul în mână, la punerea 
pietrei de temelie a diferitelor edifi cii publice. Dacă are noroc, preotul, chemat și el să sfi n-

ţească temelia, s-ar putea să apară și el timp de două secunde la televizor. Nu vă mai supun la exerciţii de ima-
ginaţie: nu e nevoie să vă imaginaţi, deoarece dumneavoastră sunteţi zilnic în această ipostază a întemeietorului. 
Dumneavoastră puneţi piatra de temelie în fi ecare elev pentru începerea unei vieţi orientate spre Dumnezeu. 

Nu aveţi întotdeauna norocul de a începe o lucrare de la stadiul de proiect și de a o duce până la stadiul 
fi nisării fi nale și, de ce nu, a mobilării... De aceea, sunt necesare din partea dumneavoastră și anumite abilităţi 
de a vă adapta pe parcurs și la lucrarea altor colegi profesori. Este important să recunoaştem că există cazuri 
în care, din greşeală sau din neştiinţă, piatra de temelie nu a fost pusă bine şi riscă să destabilizeze întreaga 
construcţie duhovnicească. Degeaba vrem noi să construim nişte pereţi trainici dacă nu avem o fundaţie pe 
măsură. Ca atare, vom fi  nevoiți ca, mai înainte de a ne apuca de treabă, să facem o evaluare preliminară a 
bazei pe care vom construi. Dacă observăm defi cienţe, luăm măsura de a întări fundaţia respectivă și doar 
apoi trecem mai departe. 

După terminarea construcţiei (ca profesor încă nu știu dacă există un asemenea moment) știm că încă 
există diferiţi factori care erodează orice edifi ciu, oricât de bine ar fi  fost făcut. Așa că, domnilor profesori, 
este indicat să aveţi cunoștinţele și aptitudinile necesare inclusiv pentru lucrări de conservare și restaurare. 
Deoarece vorbim despre adolescenţă, perioadă a tulburărilor, a furtunilor interioare combinate cu vijeliile 
venite din exterior, din secularizarea lumii, cred că suntem la stadiul în care ar trebui să ne ocupăm mai mult 
de ultimele etape descrise mai sus, îndeosebi de conservarea și restaurarea chipului hristic.

Exercițiu pe grupe
Prezentaţi pe scurt strategia didactică utilizată de dumneavoastră la clasă pentru a responsabi-
liza tinerii adolescenţi în privinţa următoarelor teme de actualitate: 
 • Relaţiile sexuale premaritale
 • Consumul de substanţe care creează dependenţă (alcool, tutun, droguri)
 • Responsabilitatea faţă de mediul înconjurător
 • Responsabilitatea faţă de organizarea efi cientă a propriului timp
Se recomandă o împărțire în 4 grupe.

30’

Practică
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 2. Stadii de lucru în responsabilizarea elevilor
de către profesorul de Religie

Studiu de caz (pe � ipchart) 
Prezentarea cazului:
Emilian este elev în clasa a XI-a, fi ind al doilea premiant al clasei. Deşi învaţă foarte bine, 
el creează probleme în timpul orelor şi în pauze, împreună cu colegul lui de bancă, Alex. 
Istoricul problemelor: 

Ţinta celor doi colegi de bancă e ironizarea şi şicanarea permanentă a colegului Florin, care a luat locul I la 
învăţătură. Florin, crescut doar de mamă şi orgolios din fi re vrea să fi e transferat la un alt liceu, din cauza 
presiunii şi a ironiilor. 

40’

Practică

10’

Teorie

Revin la cei doi termeni de la începutul secvenţei de astăzi: îndepărtare şi apropiere. 
Îndepărtare şi apropiere: cei doi termeni devin total irelevanţi în momentul în care nu 
se raportează la ceva anume. Poţi fi  departe sau aproape de ceva sau de cineva. Nu doar 
departe şi atât. 
Vă propun să privim aceşti termeni din două perspective diferite:

a. Îndepărtarea şi apropierea profesorului de Religie faţă de elevii săi
b. Îndepărtarea şi apropierea elevilor faţă de Dumnezeu

  a. Îndepărtarea şi apropierea profesorului de Religie faţă de elevii săi
 Pe profesorii de Religie îi paște, în principiu, un dublu pericol: ori acela de a fi  prea apropiaţi de elevii 
lor, situaţie în care autoritatea morală şi didactică se diluează, ori acela de a fi  prea exigenţi (a se citi habotnici) 
în ceea ce privește așteptările lor faţă de propriii elevi.
 În primul caz, din dorinţa de a fi  un profesor popular, iubit de elevi, chiar „cool”, se poate ajunge la 
situaţia în care profesorul de Religie să fi e perceput în mod superfi cial ca profesorul la ora căruia putem să 
stăm liniştiţi, să facem temele la Matematică etc. 
 În cel de-al doilea caz, elevii sunt percepuţi ca fi ind nişte fraţi de mănăstire care trebuie musai să se 
supună stareţului (profesorului) şi să facă ascultare necondiţionată. Îi luăm pe adolescenţi tare, le spunem 
ad litteram ce prevăd canoanele Sfi nţilor Părinţi din primele secole creștine în legătură cu păcatele care sunt 
acum mai „la modă” și îi avertizăm alert că sfârșitul e aproape și că vom sfârși în iad dacă nu ne îndreptăm 
urgent și dacă nu rostim zilnic Tatăl nostru, Născătoarea şi Psalmul 50! 
 Ca de obicei, calea de mijloc este cea recomandată: nici prea-prea, nici foarte-foarte. Putem să le spu-
nem tinerilor, succint, în două cuvinte esenţa: Dumnezeu e bun și iubitor, dar să nu uităm că e și drept!

  b. Îndepărtarea şi apropierea elevilor faţă de Dumnezeu
Sper că nu greșesc atunci când spun faptul că îndepărtarea şi apropierea elevilor faţă de Dumnezeu 

reprezintă o oglindă a îndepărtării și apropierii de Dumnezeu a profesorului de Religie care le predă. Nu pu-
tem vorbi în termeni absoluţi, existând întotdeauna excepţii care să întărească regula. De aceea, conformarea 
vieţii morale a profesorului cu ceea ce propovăduiește la catedră este o necesitate, pentru a da credibilitate 
învăţăturii. Fără să vreau a face un joc de cuvinte, responsabilitatea responsabilizării adolescenţilor în legătură 
cu relaţia lor cu Dumnezeu îi revine profesorului. 

Este imposibilă însă abordarea temei apropierii de Dumnezeu dacă nu vorbim mai întâi despre apro-
pierea sau îndepărtarea faţă de semeni, așa cum ne spune și textul scripturistic: „Cum poţi iubi pe Dumnezeu 
pe care nu-L vezi dacă, nu iubești pe aproapele pe care îl vezi?" (1In 4,20). 

Adolescenţa este o perioadă a clarifi cărilor, a cernerii, a selecţiei. În mod normal apar, astfel, și exclu-
deri, așa zise trădări ale prietenilor, uneori chiar acte discriminatorii. 

Propun, în continuare, o aplicaţie practică prin care să găsim soluţii de responsabilizare a adolescen-
ţilor în legătură cu semenii lor, îndeosebi cu cei de aceeași vârstă:
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Cerință:
Propuneţi soluţii pentru a rezolva acest caz atât pentru Emilian şi Alex, cât şi pentru Florin, ţinând cont 
de perspectiva profesorului, a celor trei elevi şi a părinţilor acestora. 

Soluții pentru Emilian Soluții pentru Alex Soluții pentru Florin
Recomandări pentru diriginte Recomandări pentru diriginte Recomandări pentru diriginte

Recomandări pentru părinți Recomandări pentru părinți Recomandări pentru părinți

Recomandări pentru elev Recomandări pentru elev Recomandări pentru elev

 3. Responsabilitatea responsabilizării adolescenţilor: 
cine, ce, cum şi când?

10’

Teorie

Este destul de greu să stabilim niște repere fi xe în ceea ce privește „delegarea” spre un 
anumit factor educaţional (familie, școală, Biserică) a educaţiei și a responsabilizării ele-
vilor. Dacă în copilăria mică știm că e necesar să existe o colaborare familie-grădiniţă, cu 
predominarea celei dintâi, în ciclul primar și în gimnaziu crește oarecum in� uenţa școlii, 
în detrimentul autorităţii familiei, care este într-o ușoară umbrire...

În ciclul liceal, ar fi  recomandat să se reactiveze activitatea de responsabilizare a părinţilor, însă într-o 
manieră pe care tânărul adolescent să o perceapă ca pe o complementaritate. El va aprecia ca semn al recu-
noașterii maturităţii sale atribuirea unor sarcini pe care le îndeplinește în mod normal un adult, având acel 
sentiment al utilităţii sale, al integrării treptate în lumea celor mari. 

Adolescenţii nu mai sunt însă dispuși „să mai primească lecţii” de la părinţi, cu atât mai mult cu cât 
acestea încep cu o mustrare sau cu o comparare a lor cu altcineva. Ei se simt astfel evaluaţi normativ, raportat 
la ceilalţi, pe când ei ar vrea de fapt ca părinţii să observe evoluţia lor în raport cu propria lor persoană, în 
raport cu „eu” cel de ieri. În acest fel s-ar putea evita dezvoltarea diferitelor complexe de inferioritate și ar 
spori întărirea încrederii în propria persoană, creșterea stimei de sine. 

Până aici toate sunt bune și frumoase. Am putea să ne orientăm după următoarea schemă:
Părinţii caută de obicei să dezvolte responsabilitatea copilului faţă de sine însuși, de unde și numărul 

destul de ridicat al celor care au tendinţe egoiste, deși din punct de vedere psihogenetic ar fi  fost normal să 
treacă de etapa respectivă.

Diriginţii au de furcă mai ales cu responsabilizarea socială a adolescenţilor, uneori fi ind destul de greu 
să menţii un echilibru stabil chiar și într-o clasă de 20-30 de elevi.

Întrebarea care apare este următoarea: care este rolul profesorului de Religie în această ecuaţie a res-
ponsabilizării? Un posibil răspuns ar fi  acesta: de a responsabiliza adolescenţii în raport cu propria persoană, 
cu semenii și în raport cu Dumnezeu.

Observăm că responsabilitatea noastră este destul de mare. Este necesar să îl facem pe adolescent să 
ajungă la cunoașterea de sine, astfel încât să își recunoască punctele slabe, nevralgice, să știe ce fi suri are vasul 
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sufl etului său, vas în care trebuie să se sălășluiască Duhul lui Dumnezeu, și să găsească modalităţi de a le as-
tupa, spre a opri această irosire. O bună cunoaștere de sine va duce treptat și la recunoașterea propriilor limite, 
ceea ce va mai stăvili eventualele încercări de manifestare ale mândriei și va duce la acceptarea ajutorului 
venit din partea familiei, a preotului duhovnic sau a profesorilor.

Pornind de la premisa că nu ne putem mântui singuri, în mod egoist, tot noi, profesorii de Religie, 
suntem nevoiți să responsabilizăm adolescentul în duhul colaborării, al iubirii comunitare, să îl facem să 
înţeleagă adevărata dimensiune a „aproapelui nostru” (Lc 10,25-37). 

 Partea cea mai difi cilă pentru noi este aceea în care este necesar să responsabilizăm adolescenţii în ceea 
ce privește relaţia lor cu Dumnezeu. Izvorul acestei responsabilizări nu e recomandabil să îl reprezinte frica, ci 
iubirea lui Dumnezeu. „Iubește și fă ce vrei!” spunea Fericitul Augustin. Fii liber de orice slăbiciune omeneas-
că și înalţă-te spre Dumnezeu! Lărgește-ţi orizontul, fără să te lași limitat sau manipulat de vârtejul mass-me-
diei... Privește în depărtarea înălţimilor și îl vei vedea pe Tatăl care la rândul Său te caută și te așteaptă...

Și acum revin la citatul din Brâncuși, ca o încununare a celor ce trebuiesc rostite: 

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe.
A «vedea» în depărtare este ceva, însă a ajunge acolo este cu totul altceva…”

(Constantin Brâncuşi)

Exercițiu individual
Aveți ora de Religie cu clasa a XII-a. Elevii dumneavoastră au majoritatea 17 ani, doar 
câțiva dintre ei au trecut de pragul majoratului. Din vorbă în vorbă, aţi ajuns la tema 
„luării vieţii în piept” odată cu atingerea vârstei de 18 ani. Întrebaţi de ce se bucură atât 
de mult de faptul că vor fi  imediat majori, ei au adus următoarele răspunsuri, la care 

dumneavoastră veți fi  invitat să aduceți însă câteva completări legate de responsabilitatea pe care o presu-
pune fi ecare dintre răspunsuri:

20’

Practică

Răspunsul la întrebarea:
“De ce te bucuri că vei �  major?”

Responsabilitatea pe care vrei să o evidenţiezi

Pot să îmi iau permisul auto! Vei fi  nevoit să fi i mai responsabil: răspunzi pentru viaţa ta, a 
celor din mașina ta și a celorlalţi participanţi din trafi c. Teribi-
lismul la volan nu e o soluţie!

Pot să am relaţii intime! 
Pot să mă căsătoresc!
Pot să îmi cumpăr singur alcool și ţigări!
Pot să plec singur din ţară!
Pot să iau un credit bancar!

 Punctul pe i
Adolescenţii nu pot şi nu vor deveni responsabili peste noapte. Şi nici din proprie iniţiativă. 
De cele mai multe ori, e necesar altcineva care „să-i arunce în scăldătoare”. Să venim noi în 

întâmpinarea lor. Dacă dascălul va reuşi să îndrume un elev spre a �  responsabil, acesta va şti 
şi că trebuie să înveţe pentru el, va şti şi că a copia este un furt al propriei căciuli, va şti şi că este 
direct răspunzător pentru propria devenire intelectuală, culturală şi spirituală. Va şti că nu este 

necesar să � e tras de mânecă pentru orice sarcină pe care este nevoit să o ducă la bun sfârşit.
Şi, ce este, în fond, întreaga noastră luptă pentru mântuire!

Nu este o încercare de a duce la bun sfârşit viaţa pământească, în nădejdea vieţii veşnice? 



Problematizarea unor situaţii concrete
din experienţa elevilor cu privire la responsabilitate

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Problematizarea – ca instigare la implicare şi gândire
2. Etape în problematizarea unor situaţii actuale 
3. Viitorul elevilor – consecinţă a responsabilizării prin problematizare
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• veţi identifi ca diferite situaţii concrete din experienţa elevilor cu privire 
la responsabilitate 
• veţi  analiza şi problematiza aceste situații
• veţi putea aduce soluţii de valorifi care a experienţei elevilor în ceea ce 
priveşte responsabilizarea lor

III. Cuvinte-cheie
analiză, responsabilitate, asumare, evitare, adolescență, problematizare,
alegere, experienţă
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 Se pare că, la puţin timp după crearea lumii, au început să apară probleme. Probleme ivite 
după ce omul (şi, prin el, întreaga creaţie) a renunţat la căldura şi confortul dat de acea 
„pătură a harului” ce acoperea Pământul. Mai plastic spus, curiozitatea Evei şi a lui Adam 
i-a mânat să tragă, asemenea unor copii, de singurul fi r lăsat (intenţionat) să iasă din ţesă-
tura perfectă a „păturii” lui Dumnezeu, act ce a fost urmat de destrămarea completă a aces-

teia. Firul a rămas intact, dar nu sub forma ţesăturii. Iar misiunea „restaurării” păturii de har a căzut pe umerii 
urmaşilor: patriarhi, drepţi, profeţi – ca cei ce aveau să „descâlcească” fi rul – şi pe umerii cei purtători de cruce 
ai Mântuitorului – Restauratorul în fapt. Ne este cunoscut însă faptul că noi, oamenii, avem încă tendinţa de a 
ne întinde mai mult decât ne este pătura... adică, de a mai ieşi de sub har...
 Putem spune, deci, că acolo unde apar problemele, în mod inevitabil şi indubitabil, apar şi problematizările. 

5’

Primii pași

Adam: „Femeia pe care mi-ai dat-o să fi e cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”. (Fac 3,12)
Eva: „Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat.” (Fac 3,13)

„Învaţă din greşelile altora, nu o să ai timp să le faci tu pe toate”.
(Alfred Sheinwold)

 1. Problematizarea – ca instigare la implicare şi gândire

 Din defi niţia de mai sus, făcând referire la problematizare ca metodă de învăţământ, reies câteva as-
pecte de care este nevoie să ţinem seama:

• declanșarea activităţii elevului
• instigarea la a gândi
• implicarea efortului personal al elevului.

În actuala defi niţie descoperim o problemă a problematizării: singularul elevului. Așa că vom aborda 
problematizarea din perspectiva întregului colectiv al clasei. Adică problematizăm împreună probleme co-
mune vârstei adolescenţilor, spre a putea trage anumite învăţături din exemplele altora. 

   
    Defi niție

Problematizáre, problematizări, s. f. 1. Acțiunea de a problematiza și rezultatul ei. 
2. Metodă de învățământ care declanșează activitatea independentă a elevului, gân-
direa și efortul personal al acestuia. (DEX)

20’

Teorie

Imaginaţi o continuare a dialogului dintre Emilian şi Radu, din cele două perspective: a 
acceptării şi a refuzului.30’

Practică
Radu refuză să îl „acopere” pe Emilian Radu acceptă să îl „acopere” pe Emilian

Concluzii generale
Prin acest tip de problematizare putem să:

• îi facem pe tineri să îşi asume răspunderea pentru propriile fapte 
• 
• 
• 
•  

Exemplul prezentat poate fi  abordat la clase în cadrul temelor legate de minciună, prietenie, înşelătorie, 
asumarea de responsabilităţi, relaţii în cadrul familiei, conştiinţa morală, dreptate, adevăr...

Audio
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 2. Etape în problematizarea unor situaţii actuale

Despre goliciunea trupească nu prea are rost să mai vorbim: este prezentă pretutindeni: 
în reclamele pentru maşini, pentru îngheţată, pentru covoare etc. Dar se pare că există 
o „lege a atracţiei” prin care această goliciune trupească (promovată îndeosebi prin 
pornogra� e) reuşeşte să „golească mintea”. Astfel, raţiunea, una dintre cele trei însuşiri 
ale su� etului, este deformată, devenind o biată minte strâmbă. Fără o dreaptă cugetare e 

clar că decade şi sentimentul din simţire întru nesimţire. Iar voinţa (dorinţa – dorul după Dumnezeu), este 
înăbuşită de volbura dependenţei, în pătimire. 
 Acesta este contextul în care trăim şi în care cresc şi se formează adolescenţii noştri. De deschiderea 
noastră în abordarea acestei tematici pot să depindă multe alegeri ale tinerilor, în viitor. De aceea, să nu uităm 
esenţialul: nu judecăm păcătosul, ci păcatul! 

 Să nu ne ferim în a problematiza şi aceste aspecte legate de viaţa intimă, pornind de la micile 
responsabilităţi „sentimentale” pe care adolescenţii ar trebui să şi le asume în momentul în care încep o 
relaţie de prietenie/iubire. „Rănirea în dragoste” e tema principală a peste 50% dintre elevii mei, prieteni pe 
Facebook. 

10’

Teorie

•  „strâmbarea minţii” – denaturarea raţiunii
•  „căderea în nesimţire” – denaturarea sentimentului
•  „înăbușirea voinţei” – denaturarea voinţei

•  evaluarea preliminară 
•  analiza și aprofundarea
•  ameliorarea
•  dreapta alegere
•  statornicia în alegerea cea bună 

Pornografi a

Pornografi a

Un prim pas necesar pentru a aborda probleme legate de viaţa intimă îl reprezintă acela al unei eva-
luări preliminare a părerilor elevilor cu referire la anumite aspecte: relaţiile intime premaritale, fi lmele sau 
site-urile pentru adulţi, problema bolilor cu transmitere sexuală, contracepţie, întrerupere de sarcină ș.a. 

Al doilea pas ar fi  acela al analizei și aprofundării acelor aspecte în care există divergenţe de opinie 
între elevi, profesori și învăţătura Bisericii. Adică, dacă merg în faţa elevilor, trebuie să am toate argumentele 
la mine, nu să bâjbâi după un răspuns. 

Al treilea pas ar fi  acela al ameliorării. Am sesizat o anumită problemă, acum încerc să o rezolv. Să 
o îndrept. Aduc argumentul, îl îmbrac în forma potrivită, îl propun spre dezbatere dar nu îl impun. Adoles-
centul meu va trebui să perceapă argumentul meu ca o alegere liberă a sa, în deplină cunoștinţă de cauză. Va 
observa că nu mai are scuza acelui „nu am știut că...”.

 Ultimii pași, care ţin mai mult de lucrarea adolescentului sunt aceia ai dreptei alegeri și a statorniciei 
în aceasta.

Joc de rol 
Anul 1970. Republica Socialistă România.
Suntem la aproape patru ani distanţă de celebrul Decret 770/1966, prin care N. Ceauşes-
cu şi conducătorii patriei interziceau avorturile, punând după gratii atât femeile care îşi 
provoacă avort „ilegal” cât şi pe eventualii complici ai acestora.  Toate angajatele sunt 

obligate să treacă printr-un control medical pentru a se identifi ca eventualele sarcini. 

40’

Practică
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„Tanti Veta”, asistentă medicală (acum pensionată) de pe secţia de Ginecologie, în mare secret, într-o 
cămăruţă a casei sale, face întreruperi de sarcini, ajutându-le pe sărmanele tinere nemăritate să nu treacă 
prin ruşinea de a fi  cu „burta la gură” înainte de nuntă. Ba a mai ajutat şi câteva vecine care, „mame eroine” 
cu minim patru copii, nu au mai vrut încă o gură de hrănit la masă: „Şi aşa e sărăcie lucie, cu ce să îi mai ţii?”

 Avem nevoie de patru voluntari dintre dumneavoastră pentru următoarele personaje:
• „Tanti Veta” – moaşa de ocazie
• Ileana – tânăra învăţătoare din sat, nemăritată, rămasă însărcinată cu Costel, şeful de post al 

Miliţiei
• Costel, şeful de post al Miliţiei
• Mama Ilenei, văduvă ce şi-a crescut singură fata.
• Un „para-personaj” eşti Dumneata – cel care priveşti, oarecum detaşat, toată povestea.

 Improvizaţi un joc de rol, în mod spontan, cu dialogurile de rigoare în aşa fel încât să putem prob-
lematiza situaţia întreruperii de sarcină privită prin ochii fi ecăruia din cele patru personaje. Concluziile 
fi nale, după analiza jocului de rol vor deveni sarcina ultimului personaj: Dumneata.

 Notă: Acest gen de jocuri de rol, cu tematica aceasta poate fi  utilizat îndeosebi la clasa a XII-a, în 
care s-a studiat aprofundat la Istorie perioada comunistă din România, cât şi la Religie – problema avortului.

  Temă de re� ecție 
Te-ar afecta emoţional să ştii faptul că poate ai fost născut „din obligaţie” de către mama ta?  

Cum ai putea să îndupleci un � u certat cu părinţii, care aduce acest argument: 
„Nu m-ai iubit niciodată! Dcaă ai �  putut, m-ai �  aruncat...!”

  Temă de re� ecție 

Domnule/Doamnă profesor de Religie, credeţi că intră în atribuţiile dumneavoastră să îi 
ajutați în orice fel pe elevii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat? 

 3. Viitorul elevilor – 
consecinţă a responsabilizării prin problematizare

Câţi dintre domniile voastre au urmărit măcar un episod din serialul american „Tânăr şi 
neliniştit”? 
Cu siguranţă că nu vom discuta despre zecile de personaje din fi lm, ci ne vom lega doar de 
titlul fi lmului, adaptat la adolescenţii noştri. Cel puţin de luni până vineri... Adolescenţa 
vine la pachet cu un anumit moment în care tânărul nostru trebuie să treacă un prag spre 
maturitate: examenul de Bacalaureat. Vestitul, temutul, nemilosul, video-supravegheatul 

şi ultra-contestatul BAC! Se recomandă să facem şi noi, profesorii de Religie, ceea ce ne stă în putinţă pentru 
a-i ajuta pe elevi: putem să le arătăm importanţa acestui examen pentru parcursul lor ulterior, pentru viitor, 
să-i responsabilizăm astfel încât să conştientizeze importanţa examenului. Fără BAC nu vor putea să fi e 
admişi la o facultate bună, le va fi  greu şi să se angajeze undeva, rămânând cel mai probabil o povară pe capul 
părinţilor pentru cel puţin încă un an...

10’

Teorie

Exercițiu frontal
Studiu de caz
Vistiana tocmai a absolvit clasa a XII-a, profi l Matematică-Informatică, fi ind printre cei 
mai buni elevi dintr-o clasă excepţională. Singură la părinţi, fi re liniştită, inteligentă, a 
avut parte de tot sprijinul familiei pentru a se dedica studiului şi dezvoltării intelectuale. 

40’

Practică
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 Mama ei, profesoară acum, în tinereţe a fost admisă în primii cinci studenţi la Medicină, însă, din 
cauza unor greutăţi de ordin familial (tatăl său a murit subit şi ea a preluat greutatea creşterii fratelui mai 
mic) a renunţat la facultate, angajându-se ca strungar la o fabrică din oraş. După trei ani a dat admitere la 
Facultatea de Filologie, având rezultate excelente. Medicina a rămas ca un vis frumos.
 Vistiana a decis încă din clasa a X-a că vrea să dea la Medicină. Mama a susţinut-o în alegerea ei, 
fără a face însă presiuni. Profi lul clasei nu o ajută prea mult în această alegere a ei, aşa că marea parte a 
timpului Vistianei este ocupat cu ore de meditaţii la Biologie şi Chimie.
 La examenul de admitere la Medicină, Vistiana nu a reuşit să intre la secţia dorită şi nici nu vrea să 
dea examen într-un alt centru universitar, alegând să stea acasă un an şi să se pregătească pentru examenul 
de admitere de anul viitor.

 Eşti coleg cu mama Vistianei şi cunoşti situaţia de mai sus. Ce sfaturi i-ai da atât mamei cât şi Vis-
tianei, atât înainte de absolvirea liceului, cât şi după a� area rezultatelor de la admitere?

 Notă: Acest tip de studiu de caz se poate utiliza la clasele terminale – a XI-a şi a XII-a – pentru a-i 
ajuta pe elevi să conştientizeze posibilele alternative la succesul de până acum şi pentru a-i motiva să se 
dedice în mod serios studiului pentru examenele următoare.

 Punctul pe i
Ar �  ideală o diversi� care a stilului de predare, îndeosebi prin cât mai multe problematizări a 

unor situaţii concrete din cotidianul adolescentin. Odată provocaţi, părerile contradictorii nu vor 
ezita să apară, iar astfel lecţia devine mai antrenată şi, de ce nu, mai argumentată. Sau poate că 

ne va strica ora degenerând în certuri. Sau nu? Ce ar �  să problematizăm această chestiune?



Limbajul pozitiv – 
valorifi carea lui la ora de Religie

(60’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Sugestii de limbaj și de abordare pozitivă în demersul didactic 
2. Limitele și consecinţele negative ale limbajului pozitiv
3. Limbajul pozitiv determină o abordare pozitivă
4. Mântuitorul Iisus Hristos – model de abordare pozitivă
5. Importanța abordării pozitive a credinței
6. Limbajul și abordarea pozitivă mobilizează voința 
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți putea să vă familiarizați cu noțiunile elementare ale limbajului pozitiv
• Veți cunoaște benefi ciile și consecințele negative ale limbajului pozitiv
• Veți avea posibilitatea să înțelegeți efecte ale abordării pozitive

III. Cuvinte-cheie
limbaj pozitiv, abordare și atitudine pozitivă, exemple pozitive, modele, 
efecte benefi ce
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Utilizarea limbajului pozitiv în ora de Religie este vitală. Chiar dacă principiile creștine 
se pliază cu ușurință pe modul fi resc și sănătos de a fi  al omului, impunerea unor limite 
poate fi  percepută ca o îngrădire a modului de manifestare și, ca atare, poate provoca o 
anumită repulsie. Așadar, nu este indicat să i se spună elevului cum să se ferească de pă-
cat ca să nu ajungă în iad, ci să i se arate ce este bine să facă pentru a ajunge în Împărăția 

Cerurilor. În fapt, mesajul este același, diferă doar perspectiva din care este privit și prezentat. Limbajul pozi-
tiv este menit să atragă și să motiveze elevii să se apropie de Dumnezeu. Dacă aceștia vor fi  învățați să-L iubeas-
că pe Domnul, nu să se teamă de El, atunci ei se vor strădui mai mult să-I împlinească poruncile. Când ei vor 
conștientiza cu adevărat că Dumnezeu este bun, iertător și iubitor, le va fi  teribil de greu să mai păcătuiască, 
după cum afi rma părintele Nicolae Steinhardt1.
 În această secvență, dorim să trezim interesul profesorilor de Religie pentru folosirea unui limbaj și 
a unei abordări pozitive prin prezentarea benefi ciilor pe care acest tip de limbaj îl poate aduce în cadrul de-
mersului didactic la ora de Religie.

5’

Primii pași

1 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi (Cluj-Napoca: Dacia, 1994), 104-105. 
2 Vezi, pentru detalii, George R. Walter, In� uența limbajului pozitiv. Stăpânește puterea limbajului pozitiv, limbajul succesului, ed. 
Andreea Rosemarie Lutic (București: Curtea Veche, 2008).
3 D. Stone et al., Comunicarea defectuoasă. Abordarea e� cientă a discuţilor, ed. Laura Boga (Bucureşti: Curtea Veche, 2012); R. 
Wiseman, 59 de secunde. Schimbă-ţi viaţa în mai puţin de un minut, trad. Aurelia Ciobanu (Piteşti: Paralela 45, 2012); Larisa Ilea-
na Casangiu, „Limitele limbajului pozitiv”, Managementul Intercultural 1 (2014).
4 George R. Walter, In� uența limbajului pozitiv, 5, 129-136.

1. Sugestii de limbaj
și de abordare pozitivă în demersul didactic

Potrivit cercetărilor recente2, s-a ajuns la concluzia că oamenii care și-au însușit un limbaj 
pozitiv nu își complică viața, ci găsesc soluțiile optime atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. 
Acești oameni au grijă să vorbească pozitiv, să exprime aprecieri, să fi e optimişti, să-
și asume responsabilitatea, să fi e cooperanţi, să spună exact ceea ce intenționează şi să 
exprime adevărul. Totodată, s-a constatat că, în relațiile profesor – elev, părinte – copil sau 

superior – angajat, limbajul pozitiv aduce avantaje semnifi cative. Din acest motiv, s-au scris numeroase cărți 
și studii3 în care s-au oferit exemple de abordare pozitivă și s-au sugerat mai multe modalități prin care se 
poate răspunde pozitiv la situațiile cotidiene. 

10’

Teorie

Limbaj negativ Limbaj pozitiv

1. Imperativul trebuie să… poate fi  înlocuit cu mi-ar plăcea să…;

„Trebuie să munciți mai repede.” „Mi-ar plăcea să vă văd muncind într-un ritm mai alert.”

2. Condiționalul dacă poate fi  înlocuit de întrebarea când, care refl ectă o așteptare pozitivă;

„Vă întreb dacă puteți să faceți tema până…” „Când puteți să faceți tema?”

3. Evitarea întrebărilor care solicită răspunsurile da sau nu;

„Aveți întrebări?” „Ce întrebări aveți?”

4. Dacă opinia unui elev nu consonează cu ceea ce credeți, solicitați o alternativă mai bună;

„Nu sunt de acord cu ceea ce susții.” „Înțeleg ce zici. Hai să vedem și alte puncte de vedere.”

5. Gândirea liberă a elevilor merită stimulată chiar dacă ideile nu sunt cele mai potrivite;

„Ei, nu e bine ce zici, nu are logică!” „E interesant ce zici. Hai să vedem și la ce duce.”4



3

2. Limitele și consecinţele negative
ale limbajului pozitiv 

Chiar dacă prin limbajul pozitiv determinăm de cele mai multe orim stări și acțiuni 
pozitive, utilizarea lui neadecvată poate produce un efect contrar. De aceea, acest tip de 
abordare nu poate fi  aplicat în orice situație. Ca atare, se recomandă ca limbajul pozitiv să 
fi e utilizat cu  discernământ.

5’

Teorie

Având ca model exemplele de mai sus, alcătuiți pentru fi ecare sugestie de abordare pozi-
tivă două propoziții (la prima folosiți o exprimare uzuală, iar la cealaltă utilizați limbajul 
pozitiv).

10’

Practică

Limbaj negativ Limbaj pozitiv

1. Trebuie să vă liniștiți. Mi-ar plăcea să vă văd mai liniștiți.

2.

3.

4.

5.

• Sublinierea calităților unui elev poate genera invidie și frustrare din partea celorlalţi, care nu sunt 
evidențiați. Este indicat ca profesorul să aibă grijă atunci când laudă sau stimulează un elev. Atitudinea 
lui poate să fi e interpretată într-un mod greșit de ceilalți elevi, care se vor simți defavorizați. O astfel de 
frustrare poate determina, în timp, un comportament ostil.

• Folosirea limbajului pozitiv într-un context nepotrivit determină un efect negativ. Înainte de a aborda 
pozitiv o situație, profesorul are datoria de a analiza dacă afi rmațiile lui sunt potrivite sau nu în contextul 
respectiv. Uneori chiar și oferirea unui ajutor poate fi  receptată ca o insultă, ca un gest menit să umilească.

• Lăudarea excesivă a talentului sau a unor calități determină evitarea perseverenței și a muncii asidue.5 

Utilizarea în mod repetată a unui limbaj care subliniază întotdeauna performanță creează o deprindere 
nepotrivită. Elevul caută să primească doar elogieri și, ca atare, va dezvolta fi e tendința de a evita sarcinile 
difi cile, fi e de a recurge la niște atitudini nepotrivite.

 „Spunându-i unui copil că este inteligent, îl vei face să se simtă mai bine, dar îi vei putea şi 
induce teama de eşec, care l-ar face să evite provocările, deoarece ar putea fi  pus într-o lumină 

proastă sau ar putea greşi. Mai mult, spunându-i unui copil că este inteligent, îi vei sugera că de 
fapt nu trebuie să se străduiască pentru a obţine performanţe înalte. Din această cauză, copiii 

pot fi  mai puţin motivaţi să depună efortul necesar şi sunt predispuşi eşecului.”
(Richard Wiseman, 59 de secunde, 43)

1 Larisa Ileana CASANGIU, Limitele limbajului pozitiv, 50.
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3. Limbajul pozitiv determină o abordare pozitivă 

4. Mântuitorul Iisus Hristos – model de abordare pozitivă 

Pe lângă însușirea limbajului pozitiv care aduce cu sine multe benefi cii, profesorului de 
Religie i se recomandă să-și însușească un mod pozitiv de abordare a credinței și, implicit, 
să manifeste o atitudine pozitivă în demersul educativ.
Adevărurile de credință pe care profesorul de Religie le transmite elevilor suportă întotdeauna 
abordări și nuanțări pozitive. Accentuarea acestora prin cuvinte ce provin din zona 

pozitivă a limbajului crează în sufl et un confort sufl etesc esențial în predarea Religiei. Dar, pentru aceasta, 
este necesar ca profesorul să-și însușească această dimensiune pozitivă a limbajului, pentru a putea fi  credibil 
în afi rmațiile sale. Acest fapt se va transpune inevitabil în modul lui de gândire și de acționare, încât diferența 
dintre el și o persoană care afi rmă același lucru, dar prin cuvinte provenite din zona negativă a limbajului, 
ajunge să fi e extrem de mare. 

Modul de raportare al Mântuitorului față de oamenii care au greșit a fost unul cu totul 
excepțional. Datorită bunătății Sale, Domnul a căutat să evidențieze în fi ecare om lucrurile 
bune și calitățile pe care acesta le avea.  
Dacă privim cu atenție în Evanghelii, sesizăm că Iisus Hristos a fost alături de cei 
marginalizați, de oamenii păcătoși, nu i-a judecat, nu i-a respins, ci a sădit în inimile lor 

speranța că pot să fi e altfel. Să luăm ca exemplu doar cazul vameșului Zaheu. Disponibilitatea Domnului de 
a intra în casa lui și de a sta cu el la masă l-a determinat pe acesta să își schimbe radical viața. Acolo unde 
Mântuitorul a văzut disponibilitate de îndreptare, El a făcut ceea ce era necesar ca omul păcătos să se îndrepte 
și să-și cultive virtuțile. Singura categorie de oameni care nu a benefi ciat de această atitudine pozitivă a fost a 
celor fățarnici. În sufl etele ipocrite, Mântuitorului nu I s-a permis să lucreze. 

 În fapt, tema congresului respectiv era promovarea păcii, însă organizatorii au pus accentul pe 
elementul care o tulbură – războiul. Prin urmare, pe lângă conotația educativă a acestui răspuns, se poate 
afi rma că modul de gândire pozitiv al maicii a ajuns să-i infl uențeze nu numai limbajul, ci și modul de 
raportare la realitățile vieții. 

10’

Teorie

10’

Teorie

Gândirea pozitivă a Maicii Tereza
Celebra maică Tereza de Calcutta a fost invitată să participe la un congres internațional împo-
triva războiului. Aceasta a refuzat politicos, motivând că nu poate participa la o întâlnire unde 
se discută despre război. În schimb, a rugat-o pe persoana care i-a adus invitația să nu uite să o 

cheme atunci când va fi  organizat un congres despre pace.

Papa Francisc spală picioarele a 12 minori afl ați în detenție
În Joia Mare a anului 2014, Papa Francisc a săvârșit un gest inedit. A considerat că este mai potrivit să 
spele și să sărute picioarele a 12 minori dintr-un centru de detenție, decât să săvârșească acest ritual 

într-un cadru festiv. Faptul că a înlocuit picioarele celor 12 cardinali cu ale unor delicvenți e un act cu 
rezonanță biblică. Abordarea sa pozitivă și corectă a principiilor evanghelice a produs cu siguranță o 

schimbare semnifi cativă în sufl etele acelor tineri. Motivația gestului său a fost următoarea: Dumnezeu 
a spus clar: alinarea trebuie oferită săracilor, prizonierilor, bolnavilor, celor care suferă în singurătate. Nu 

trebuie să ne izolăm într-un glob de cristal pentru că, atunci, inima noastră ar deveni amară. 
În aceste condiții limbajul nu este oare expresia unei atitudini/abordări pozitive?

Descrieți modul în care îi puteți determina pe elevi să abordeze pozitiv poruncile și con-
strângerile cuprinse în poruncile dumnezeiești (100 de cuvinte).20’

Practică
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5. Importanţa abordării pozitive a credinţei 

6. Limbajul și abordarea pozitivă mobilizează voinţa 

Accentuarea și aprecierea aspectelor pozitive din comportamentul elevului pot stimula 
voința acestuia spre cultivarea virtuților personale. În acest sens, este indicat ca profesorul 
să-și concentreze atenția și să vorbească mai mult despre virtuți decât despre patimi. Să 
nu-i spună elevului ce este recomandat să facă pentru a scăpa de deprinderile ce au 
urmări negative, ci să-i direcționeze atenția spre calitățile ce corectează implicit pornirile 

lui nefi rești. Subliniind aceste aspecte, elevul va învăța treptat să observe părțile pozitive ale lucrurilor pe care 
le face sau cu care intră în contact. 
 Deprinderea profesorului de Religie de a vedea aspectele pozitive în elevii săi nu numai că îl va apropia 
de ei, ci îi va oferi și posibilitatea de a le schimba deprinderile negative.

Abordarea pozitivă a credinței printr-un limbaj adecvat nu numai că suscită interesul, ci 
mobilizează și voința spre acțiune. Accentuarea excesivă a elementelor negative determină 
teamă și provoacă inevitabil îndepărtarea tânărului de Dumnezeu. Atunci când se va 
vorbi la ora de Religie despre scopul vieții noastre aici pe pământ, este indicat să se 
prezinte cât mai mult frumusețea și bucuria pe care o găsim în Împărăția Cerurilor. Dacă, 
la fi nalul lecției, elevul se va gândi ce trebuie să facă pentru a ajunge acolo, profesorul și-a 

atins scopul. În schimb, dacă profesorul își va concentra discursul pe chinurile din iad, nu va face altceva decât 
să inspire teamă și să trezească neliniște în sufl etul elevului. Aceste sentimente nu-l vor apropia de Dumnezeu 
sau, în cel mai fericit caz, îl vor determina să nu se mai raporteze la Dumnezeu ca la un Părinte iubitor, ci ca la 
un Judecător nemilos.
 Cu câțiva ani în urmă, în mass media s-a dezbătut modul nepotrivit în care unele manuale de Religie 
prezentau conceptul de judecată a lui Dumnezeu. În respectivele cărți se promova ideea că Dumnezeu 
pedepsește numaidecât pe cei care nu se închină lângă biserici și nu se roagă. Pedeapsa divină consta într-o 
căzătură zdravănă dintr-un copac sau într-un contact dureros cu caroseria unei mașini afl ate în viteză (asta 
indiferent că erai pe trecerea de pietoni sau nu…). Îmi amintesc și de istorioara cu Vasilică cel neastâmpărat care, 
urcat fi ind pe o scară, se străduia să strice cuiburile unor păsărele. Săracul copil s-a ales cu un picior fracturat. O 
abordare atât de nepotrivită marchează mentalul tânărului, care îl privește cu teamă și dezaprobare pe Dumnezeu.   
 Așadar, este indicat ca profesorul să accesibilizeze cât mai mult posibilitatea de mântuire. Nu este 
potrivit nici să sublinieze difi cultatea și efortul continuu pe care omul trebuie să-l depună pentru a se mântui. 
Împovărarea excesivă nu va avea un rezultat pozitiv. Raiul se poate dobândi începând cu realizarea lucrurilor 
mici, care sunt aparent nesemnifi cative. 

10’

Teorie

10’

Teorie

a. Din ce cauză Mântuitorul nu a avut o abordare pozitivă față de fariseii fățarnici? Argu-
mentați-vă răspunsul în aproximativ 100 de cuvinte.
b. Există vreo categorie de elevi pentru care limbajul și abordarea pozitivă sunt inefi ciente? 
Motivați-vă răspunsul în aproximativ 100 de cuvinte.

Imaginați-vă că din clasa dumneavoastră face parte un elev extrem de difi cil, cu un com-
portament agresiv. Prin ce metodă considerați că ar fi  mai potrivit să îl corectați? (aproxima-
tiv 100 de cuvinte)

30’

Practică

15’

Practică

  Temă de re� ecție 
Dacă profesorul de Religie își va însuși modelul de abordare pozitivă folosit de Mântuitorul, pe 

lângă faptul că ar suscita interesul elevilor pentru disciplină, oare nu va determina și schimbarea 
vieții lor într-un mod pozitiv?
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Cum se dobândește mântuirea?
Unul dintre monahii de la Sfântul Munte a fost întrebat dacă mântuirea se poate dobândi ușor. El a 

răspuns că aceasta se câștigă cu mult efort, dar nu e imposibil. În urma acestui răspuns, domnul care 
întrebase, puțin cam deznădăjduit, i-a cerut, părintelui să-i spună ce trebuie să facă în acest sens.

Probabil se aștepta ca părintele să-i ceară să facă de acum înainte eforturi considerabile.
Părintele i-a zis: Poți începe prin a o suna pe mama ta și a o întreba cum se simte și ce mai face.

 Abordarea pozitivă și, în același timp, responsabilă a principalei probleme a omenirii trezește în su� ete 
speranță și ne determină să punem început bun mântuirii noastre prin împlinirea datoriilor principale.

a. Descrieți în 150-200 de cuvinte o modalitate de a prezenta elevilor tema Dumnezeu 
Judecătorul, folosind abordarea pozitivă.
b. Ținând cont de ceea ce ați învățat până acum din această secvență, vă rugăm să sugerați 
o modalitate prin care elevii pot fi  determinați să-și însușească, la rândul lor, limbajul și 
abordarea pozitive.

45’

Practică

Punctul pe i
Limbajul și atitudinea pozitive sunt coordonate prioritare în cadrul demersurilor didactice speci-

� ce orei de Religie. Astfel, este esențial, pentru succesul pe termen lung al acestei discipline, ca 
elevii să primească învățăturile de credință în spirit pozitiv, așa cum de fapt le-a propovăduit 

Mântuitorul Iisus Hristos.

1. Care din termenii următori vor fi  evitați în limbajul pozitiv?
a. trebuie
b. poate
c. păcat

2. Ce faceți în situația în care opinia unui elev nu consonează cu a dumneavoastră?
a. o corectez numaidecât 
b. solicit o alternativă mai bună
c. îi spun frumos că greșește

3. Care este motivul pentru care maica Tereza de Calcutta a refuzat prezența la un congres?
a. subiectul congresului era războiul, nu pacea
b. vârsta înaintată
c. distanța 

4. Cine nu a benefi ciat de abordarea și atitudinea pozitivă a Mântuitorului?
a. fariseii
b. cărturarii
c. ipocriții



Limbajul parabolelor
şi al cunoaşterii lui Dumnezeu

(90’ teorie, 180’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Înţelepciunea Mântuitorului Hristos reliefată în parabole
2. Parabola ca accesibilizare a cunoaşterii lui Dumnezeu
3. Etape în interpretarea parabolelor la ora de Religie
4. Valori� cări contemporane ale parabolei biblice
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți aprofunda rolul parabolelor în aprofundarea învăţăturii de credinţă 
şi a cunoaşterii lui Dumnezeu
• Veți valorifi ca parabola în predarea Religiei
• Veți orienta elevii în interpretarea corectă a parabolelor
• Veţi facilita transpunerea mesajului în viaţa de zi cu zi

III. Cuvinte-cheie
 parabolă, alegorie, analogie, exegeză, cunoaşterea lui Dumnezeu

P6
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Parabola, sau pilda, este defi nită ca o povestire alegorică, cu un cuprins moral sau reli-
gios, care ne oferă o lecţie sau ne prezintă un adevăr central. Des folosit în Sfânta Scrip-
tură, acest mijloc literar ne facilitează corecta înţelegere a textului scripturistic, însă nu-
mai dacă suntem atenţi la scopul urmărit de autor. Cel mai adesea, parabola se foloseşte 
de experienţa omului de zi cu zi, detaliile întregind, dincolo de speculaţiile forţate, ideea 

adevărului transmis.
 Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit adeseori în pilde pentru a descoperi celor ce-L ascultau adevărurile 
divine într-o manieră accesibilă. A ales acest mijloc cu dumnezeiască înţelepciune, vorbind despre Împărăţia 
cerurilor tuturor – şi celor pregătiţi, şi celor mai puţin pregătiţi; şi celor învăţaţi, şi neştiutorilor de carte; şi 
celor vârstnici, şi celor tineri. Pentru cei ce credeau în Hristos, cuvintele parabolelor erau simple, limpezi şi 
revelatoare de adevăr; pentru cei împietriţi ori care îi erau împotrivă, acestea erau însă greu de înţeles sau nu 
erau mai presus de o poveste; pentru cei indecişi, parabola este o poveste cu un oarecare tâlc, ale cărei sensuri 
profunde le vor percepe abia mai târziu, când inima li se va deschide spre Cuvântul lui Dumnezeu.

10’

Primii pași

1. Înţelepciunea Mântuitorului Hristos
reliefată în parabole

Andrei Pleşu afi rmă că în parabole „se vorbeşte despre ce nu ştim, în termenii a ceea ce 
ştim"1, invitându-l pe cel ce le citeşte să descopere în mod liber un sens sau o semnifi caţie. 
Dezbaterea pe marginea interpretării parabolelor descoperă bogăţia de sensuri şi repere 
spirituale, adevărul neepuizându-se niciodată, dar şi modul în care parabolele biblice se 
corectează şi se completează reciproc. Simplitatea limbajului utilizat de Mântuitorul în 

parabole, oarecum în contradicţie cu măreţia adevărurilor revelate, relevă înţelepciunea Sa, o înţelepciune 
ce nu intimidează, tocmai pentru că oferă fi ecăruia şansa de a-şi depăşi prin raţiune condiţia, de a înfrânge 
autosufi cienţa, de a ieşi din robie şi a privi înţelegător spre cele de Sus. 

25’

Teorie

 „Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic. 
Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: «Deschide-voi în pilde 
gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii»” (Matei 13, 34-35)

 Parabola realizează trecerea de la „auzire” la „făptuire”, căci „nu e destul să auzi Cuvântul edifi cator. 
Trebuie să-l şi trăieşti. Nu e destul să pricepi discursul hristic. Trebuie să şi acţionezi în conformitate cu el"2. 
Cu alte cuvinte, creştinul nu este cel ce caută „o idee, un adevăr logic, ci o cale, o indicaţie de conduită, un 
sens de viaţă"3. Din acest motiv, parabola nu poate fi  redusă la o sumă de indicii ori echivalenţe cărora li se 
fi xează sensul pentru totdeauna; cuvântul hristic ne provoacă la mult mai mult decât o analogie matematică, 
ne invită la o viaţă trăită în şi prin Dumnezeu.

 Cunoaşterea lui Dumnezeu la care ne invită Hristos nu se rezumă la câteva concepte teoretice, la 
un demers speculativ sterp, ci orientează şi antrenează fi inţa umană în totalitatea ei. La această cunoaştere 
participă întregul fi inţei: perceperea, refl exivitatea, făptuirea şi intuiţia intelectuală. Parabolele mijlocesc 
cunoaşterea şi îl apropie de om Împărăţia lui Dumnezeu graţie prospeţimii lor cognitive şi forţei moralizatoare. 

  Temă de re� ecție 

Cât de mult înţeleg elevii mei parabolele alese de mine? 
Am evidenţiat aplicabilitatea lor în viaţa noastră?

1 Parabolele lui Iisus, Editura Humanitas (Bucureşti, 2012), p. 77.
2 Ibidem, p. 217.
3 Ibidem, p. 218.
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  Temă de re� ecție 
„Parabola caracterizează stilul delicat al lui Dumnezeu, atent şi grijuliu la libertatea 
noastră, pe care nu o ştirbeşte nici chiar cu un cuvânt prin care să Se autopropună” 

(Andrei Pleşu)

Pline de metafore, simboluri, alegorii, parabolele narează cotidianul, în care domină însă o ordine dincolo de 
lume, surprind strategia divină a comunicării de Sine cu receptivitatea umană, oferă suport existenţial şi dau 
motivaţie vieţii.
 Mitropolitul Irineu Mihălcescu asociază parabolele Mântuitorului cu „merele de aur pe poliţi de 
argint” (Proverbe 25, 11), considerând că originalitatea lor nu poate fi  contestată, deşi acest mod de vorbire 
era caracteristic atât literaturii greceşti clasice, cât şi culturii semite ori celei a altor popoare orientale.
 Pentru a elucida un subiect supus dezbaterii, Mântuitorul Hristos a preferat adeseori parabola, pentru 
puterea ei de exemplifi care. Cu toate acestea, răspunsul Său la întrebarea ucenicilor referitoare la folosirea 
pildelor este surprinzător, lăsând să se înţeleagă că preferă parabola nu pentru că ar ilustra şi simpli� ca o 
învăţătură, ci pentru a o încifra: „Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de 
afară totul se face în pilde, ca uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi, auzind, să nu înţeleagă, ca nu cumva 
să se întoarcă şi să fi e iertaţi” (Marcu 4, 11-12). Acest răspuns trebuie înţeles însă în contextul rostirii lui. 
Mântuitorul Hristos vorbeşte în faţa unui public variat, făcându-şi uneori amvon dintr-o corăbioară ori dintr-
un colţ de stâncă, are în faţa Sa o diversitate umană extraordinară, astfel încât Se adresează simultan tuturor. 
Din acest motiv, discursul Său e structurat în trepte de înţelegere: pe cei ce ardeau de râvnă îi întăreşte, pe cei 
căldicei îi impulsionează, celor indiferenţi le atrage atenţia şi-i pune pe gânduri, celor îndărătnici nu le oferă 
prilej de poticnire. 

 Parabola se dovedeşte în astfel de contexte o metodă foarte efi cientă, căci a� rmă şi în acelaşi timp 
ascunde, suscită interesul sau trece neobservată, afi rmă şi nu afi rmă în acelaşi timp. Simple şi atrăgătoare 
ca forme de exprimare, profunde şi incitante prin învăţătura ce o transmit, parabolele se adresează direct 
sufl etului ascultătorilor şi îl luminează. Pline de frumuseţe şi adevăr, multe dintre parabolele Mântuitorului 
au intrat în uzul limbii multor popoare ca proverbe, concentrând sentinţe morale valoroase (Matei 5, 15, 37, 
39-42; 6, 3, 21, 24, 34; 7, 3, 6, 7, 15, 18, 19; 8, 20, 22; 9, 13, 22; 10, 16, 22, 24, 28, 39; 11, 28; 12, 30-31, 36-37; 
15, 18; 22, 14, 21; 26, 41; Luca 4, 24; 6, 37; 11, 34, 12, 31, 34; 18, 16 etc.). 

Identifi caţi, pe baza trimiterilor menţionate mai sus, 10 sentinţe morale rostite de Mân-
tuitorul pe care le puteţi utiliza în cadrul orelor de Religie pentru cultul la care predaţi. 
Realizaţi într-un tabel (după modelul de mai jos) asocieri cu unităţile de conţinut din 
programa de Religie a cultului la care predaţi.

45’

Practică

Clasa Citatul scripturistic Unitatea de conţinut

a IX-a

„Voi sunteţi sarea pământului, dacă sarea se 
va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai 
e bună decât să fi e aruncată afară şi călcată 
în picioare de oameni” (Matei 5, 13)

- Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de Morală) 
– cultul ortodox;



4

2. Parabola ca accesibilizare
a cunoaşterii lui Dumnezeu

15’

Teorie

La ora de Religie, profesorul se confruntă cu un audi-
toriu asemănător celui al Mântuitorului: elevi ce provin 
din medii de viaţă diferite, cu experienţe religioase 
diferite, cu receptivitate şi chemare spre Dumnezeu 
diferite. Profesorul trebuie să îşi adapteze mereu discursul, pentru a facilita transmiterea 

conţinuturilor de învăţare şi a crea premisele pentru transferarea acestor conținuturi în experierea personală. 
Dacă este folosită cu măiestrie, parabola devine un instrument util şi cu o mare adresabilitate în acest demers 
cognitiv şi formativ. Mai mult, profesorul încurajează prin parabolă libertatea exegetică a fi ecărui elev şi nu 
trasează nişte limite doctrinare abstracte, greu de acceptat de către liceeni. Comunicarea profesorului poate 
include comparaţii, analogii, corespondenţe tipologice etc. pentru a conduce de la ceea ce este familiar la ceea 
ce este inedit, la ipostaze cognitive noi, nebănuite. 

Analogia se referă la asemănarea (parţială) între două sau mai multe noţiuni, obiecte, situaţii, 
fenomene de altfel distincte, şi este adeseori întâlnită în parabole, alegorii şi tipuri, toate implicând o ase-
mănare, o corespondenţă. În acest sens, parabola este o naraţiune cu scop didactic cu concluzii desprinse 
din întâmplări din viaţa de zi cu zi a oamenilor, dezvăluind un adevăr general şi superior, prin analogie cu o 
situaţie concretă. 

Alegoria se realizează prin personifi carea unor abstracţiuni (idei, concepte morale, facultăţi psihice 
etc.) şi transpunerea lor în personaje, explicând sau învăţând concepte ori principii morale. 

Tipul este un model, un simbol, o persoană sau un obiect ce reprezintă ori simbolizează un altul, 
despre care se crede că va apărea mai târziu. Parabola este foarte apropiată alegoriei, diferenţa dintre ele fi -
ind mai degrabă de formă şi nu de esenţă. În alegorie, simbolul se întrepătrunde cu ceea ce este simbolizat, 
trăsăturile şi capacităţile primului transferându-se asupra celui simbolizat, în timp ce în parabolă cele două, 
simbolul şi ceea ce este simbolizat, rămân distincte şi sunt puse faţă în faţă. 

Parabola O povestire ce este adevărată şi transmite un mesaj moral
Alegoria O povestire în care oamenii sau obiectele au înţeles ascuns, simbolic
Tipul O parabolă reală, ale cărei detalii sunt întreţesute de Dumnezeu în cursul evenimentelor istoriei

Exempli� care biblică:
Parabolă: Parabola semănătorului (Matei 13, 3-9, 19-23) se numără printre parabolele explicate 

de Însuşi Hristos, prin imaginea plastică a cotidianului agricultorului iudaic. Ea oferă o imagine despre 
Dumnezeu ce seamănă în noi Cuvântul Său şi modul în care oamenii se deschid pentru a-L primi.

Alegorie: În Epistola către Galateni, 4, 21-31, Sfântul Apostol Pavel pleacă de la cei doi fi i ai lui 
Avraam, Ismael (născut de roaba Agar) şi Isaac (născut de soţia sa Sarra) pentru a ilustra relaţia dintre cele 
două Testamente.

Tip: „Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel 
ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 14-15) este o referire clară la un eveniment din 
istoria iudaică: „Şi a făcut Moise un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi când un şarpe muşca vreun om, 
acesta privea la şarpele cel de aramă şi trăia.” (Numerii 21, 9), care anticipează Jertfa Mântuitorului Hristos 
pe Cruce.

Cum pot valori� ca parabola 
pentru a accesibiliza ceea ce 
vreau să transmit elevilor?

Identifi caţi câte 2 locuri scripturistice pentru fi ecare din cele trei tipuri de analogii prez-
entate mai sus. Cum le puteţi integra în cadrul conţinuturilor de învăţare, pentru cultul la 
care predaţi?

30’

Practică
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Prin diversitatea conţinuturilor învăţării, ora de Religie oferă repere morale pentru elevi, în-
tr-o gradare adaptată particularităţilor lor intelectuale şi disponibilităţii faţă de Dumnezeu. 
Astfel, ea contribuie la procesul complex al formării caracterului uman, în perspectiva con-
turării unui caracter integru şi în vederea întregirii câmpului informaţional pe o scară cât 
mai largă în formarea unei personalităţi culturale complexe. Este recomandat ca profesorul 

de Religie să îi familiarizeze pe elevi cu limbajul parabolelor biblice şi să abordeze împreună cu ei, pe cât este 
posibil, problematica exegezei şi hermeneuticii biblice. Chiar dacă, pentru unele culte, programa şcolară pentru 
liceu nu prevede Studiul Vechiului şi Noului Testament, se pot face numeroase conexiuni între conţinuturile de 
învăţare prevăzute şi parabolele biblice, în special cele ale Mântuitorului Iisus Hristos. Aducând în prim plan 
o parabolă, este bine ca ea să fi e analizată din punct de vedere istorico-literar, simbolico-metaforic şi alegori-
co-duhovnicesc, făcându-se referire şi la contextul în care a fost rostită. Astfel, vom trezi gustul elevilor pentru 
a lectura şi alte astfel de „nestemate duhovniceşti” şi pentru a descoperi multitudinea şi profunzimea sensurilor 
textului Sfi ntei Scripturi.

3. Etape în interpretarea parabolelor
la ora de Religie

25’

Teorie

„Iisus a fost cel dintâi mare educator al omenirii.” 
(Simion Mehedinţi)

 Pentru a-i ghida pe elevi în înţelegerea corectă a unei parabole, ar trebui să urmăm noi înşine nişte paşi. 
1 - În primul rând, ar trebui să stabilim ocazia, motivaţia rostirii parabolei, ce a determinat-o. 

Răspunzând acestei întrebări, profesorul va selecta mai atent parabola adecvată conţinutului de 
învăţare vizat.

2 - Al doilea pas îl constituie explicarea înţelesului parabolei, prin raportare la contextul în care 
a fost rostită. Este indicat să nu extrapolăm în mod forţat sensul textului, pentru a găsi un 
răspuns facil la neclarităţile şi nedumeririle elevilor, ce necesită un răspuns mai amplu.

3 - Apoi, trebuie să identifi căm ideea centrală a parabolei, astfel încât detaliile povestirii să fi e 
interpretate în armonie cu această idee şi nu în mod independent, existând astfel posibilitatea 
diluării sensului principal.

4 - În sfârșit, o parabolă trebuie explicată în contextul istoric al rostirii ei, şi nu în contextul cultu-
rii contemporane, întrucât pot exista diferenţe majore, ce conduc la confuzii. Pentru a clarifi ca 
un astfel de context, profesorul poate veni cu explicaţii suplimentare, ori le poate cere elevilor 
să se documenteze în acest sens.

Model de exegeză: Pilda semănătorului (Matei 13, 3-23)
* poate fi  integrată în cadrul unităţilor de conţinut ce vizează Trăirea învăţăturii de credinţă.

Motivaţia
Mulţime mare de oameni venise la Hristos, dornici să asculte învăţătura sa şi poate, unii dintre ei, să o 
pună în practică. De aceea Mântuitorul îşi încheie rosirea cu următorul îndemn: „Cine are urechi de 
auzit, să audă” (Matei 13, 9)

Înţelesul 
parabolei

Semănătorul care a ieşit să semene este Însuşi Fiul Tatălui, coborât printre oameni spre a le împărtăşi 
"cuvântul Împărăţiei", sămânţa ce ascunde în ea făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi a învăţăturii Sale, a Sfi ntei Evanghelii trebuie să dea rodul minunat al virtuţilor, al 
dragostei şi al sfi nţeniei în viaţa oamenilor, căci pământul în care s-a semănat este sufl etul omului. Rod-
nicia sufl etului este diferită, după râvna omului, întocmai celor patru feluri de pământuri din parabolă. 
Pământul bătătorit este asemenea sufl etului trândav, nesimţitor şi ignorant, vrăjmaşul răpind imediat 
cuvintele aducătoare de viaţă şi lăsându-l golaş. Locul pietros distruge rădăcina plantei, în timp ce spinii 
distrug rodul acesteia. Seminţele căzute între spini sunt imaginea celor care, gustând din cuvântul lui 
Dumnezeu, îl înăbuşă cu grijile vieţii, expresie a tuturor păcatelor.
Numai a patra parte din sămânţă a căzut în pământ bun, sufl etul iubitor de Dumnezeu, rodind de o 
sută de ori mai mult, de şaizeci de ori şi de treizeci de ori, Hristos încredinţându-ne că a rodit şi pentru 
pământul sterp şi neroditor.
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Ideea
centrală

Cuvântul lui Dumnezeu este dăruit cu prisosinţă tuturor, însă el rodeşte numai în sufl etul celui râvni-
tor, dar şi această rodire este potrivit strădaniei sale.

Contextul

Auditoriul era format atât din oameni de rând, simpli şi de bun simţ, dar şi din cărturari şi farisei, 
împietriţi la inimă. Din acest motiv Hristos a preferat să le descopere taina împărăţiei lui Dumnezeu 
prin parabole, pentru ca „văzând, nu văd, şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg” (Matei 13, 13). Benefi -
ciari ai acestei revelaţii au fost numai Apostolii (Matei 13, 10), pe care Mântuitorul Însuşi îi fericeşte, 
zicând: „Fericiţi sunt ochii voştri, fi indcă văd, şi urechile voastre, fi indcă aud. Căci, adevărat grăiesc 
vouă, mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi 
voi, şi n-au auzit” (Matei 13, 16-17).

Vizionați fi lmul/ Lecturaţi textul Parabolei fi ului risipitor (Luca 15, 11-32) și formulaţi 5 
întrebări ce pot fi  adresate elevilor în predarea/consolidarea unei învăţături de credinţă 
corespunzătoare conţinuturilor de învăţare, pentru fi ecare clasă de liceu la ora de Religie a 
cultului la care predaţi (5 întrebări x 4 clase de liceu = 20 întrebări în total). 

Notă: Acest exerciţiu poate fi  aplicat la clasă, unde le puteți propune elevilor să formuleze întrebări pornind 
de la o parabolă pe care o cunosc, astfel încât răspunsurile să facă referire la cunoştinţele însuşite anterior.

50’

Practică

Clasa Întrebări posibile Învăţătura de credinţă vizată

Clasa a IX-a
(5 întrebări)

- Ce atitudini din comportamentul celor doi fi i, aşa 
cum reiese din parabolă, reprezintă o respectare/încăl-
care a datoriilor creştinului?

-

- 

-

- 

Clasa a X-a
(5 întrebări)

- Cum se raportează comportamentul fi ilor la respec-
tarea poruncii a cincea din Decalog?

-

-  

-

- 

Clasa a XI-a
(5 întrebări)

- Cum priviți comportamentul celor doi fraţi din 
perspectiva valorilor creştine?

-

-

- 

-

Clasa a XII-a
(5 întrebări)

- Ce similitudini pot fi  identifi cate între traiectul fi ului 
risipitor şi asceza creştină?

- 

-

- 

- 
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Parabola biblică a suscitat interesul multor exegeţi români, ea � ind apreciată atât pentru 
virtuţile ei didactice, cum ar fi : uşurinţa cu care pot fi  receptate de ascultători, accesibilitatea 
lor, uşurinţa cu care pot �  reţinute şi memorate, frumuseţea literară, cât şi pentru că ea 
constituie un mod subtil de a înfi era păcatele, pentru că activează procesele intelectuale 
superioare, pentru că dezvăluie tainele dumnezeieşti numai celor pregătiţi să le primească 

şi, mai ales, pentru că îşi păstrează prospeţimea şi actualitatea.
 Elevii trebuie familiarizaţi cu limbajul parabolelor, pentru a le intermedia cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Folosirea parabolei în cadrul orelor de Religie trebuie să aibă, însă, la bază o documentare temeinică pentru 
a-i valorifi ca corect semnifi caţia. Expunerea şi interpretarea ei trebuie să aibă caracter ştiinţifi c, să aibă caracter 
sistematic, să fi e clară, accesibilă, corectă din punct de vedere gramatical, să se realizeze într-un mod atractiv 
şi activ, utilizând imagini, fragmente audio-video sau alte mijloace facilitatoare, să invite la problematizare 
şi dialog. Desigur, putem compara textul scripturistic cu transpunerea sa literară, ştiut � ind faptul că poeţi 
precum Vasile Militaru ori Petru Dulfu au versifi cat unele dintre cele mai cunoscute parabole, în timp ce Ion 
Pillat şi Paşcu Balaci le-au prelucrat într-un mod original. 

 În ciclul de poezii Chipuri pentru o Evanghelie, Ion Pillat „autohtonizează” câteva dintre parabole 
precum: Fiul risipitor, Năvodul, Smochinul neroditor, Oaia cea pierdută, Semănătorul, Bunul Samarinean, le 
translează în situaţii complexe de viaţă: 

 Parabola este instrumentul prin care profesorul de Religie poate capta atenţia elevilor, le poate stimula 
interesul spre cunoaştere şi îi poate provoca la a căuta răspunsuri. Desigur, profesorul poate apela şi la alte 
poveşti cu tâlc, dar al căror substrat este tot de sorginte biblică. Sunt bine cunoscute povestioarele pe care 
Mitropolitul Antonie Plămădeală le strecura în predicile sale pentru a concentra mesajul pastoral. Putem 
noi înşine, profesori şi elevi, exersa acest lucru, valorifi când experienţa noastră şi creând pilde în funcţie de 
învăţătura pe care o vizăm.

4. Valorifi cări contemporane
ale parabolei biblice

20’

Teorie

Ce autori au valori� cat parabola biblică?

un turc din Balcic mijlocește pe lângă stăpân pentru salvarea smochinului neroditor din curte;

Smochinul neroditor

un ţăran asemenea unui „preot alb”aruncă seminţele ca și cum „parcă din căţuie tămâie pe ogor”;

Semănătorul

păstorul cel bun înfruntă „Vânt și ploaie / Și trăsnete și bice de foc neîntrerupt… / Tot iadul parcă 
urlă să-i fure biata oaie / Ce, rătăcind pășunea, din cârdul ei s-a rupt”;

Păstorul cel bun

samarineanul milostiv este „clăcașul zdrențos” care nu ține seama de sărăcia sa pentru a-l ajuta pe 
omul ce, venind „de pe la bâlciuri cu chimir plin”, a căzut pradă tâlharilor în codrii Vlăsiei și îl aduce 
„într-o chilie / Ca așternutu-i albă”;

Păstorul cel bun
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„Într-o zi, un localnic neconvertit încă a venit la un misionar în Africa şi i-a cerut o oală cu 
făină. Misionarul i-a dat. Când a ajuns acasă, omul a găsit în oală un ban de argint. A doua 
zi a venit la misionar şi i-a zis: «Domnule, am în inima mea doi oameni, unul bun şi unul 
rău. S-au certat între ei toată noaptea şi n-am putut dormi deloc. Cel bun zicea: Nu e al tău. 
Ţi l-a dat din greşeală. Du-l înapoi. Cel rău zicea: E al tău. Când ţi-a dat făina, misionarul 

ţi-a dat şi banul. Cumpără-ţi ceva băutură pe el. Cum cei doi n-au ajuns la nici un rezultat, m-am hotărât să 
vă aduc banul înapoi, ca să-mi liniştesc conştiinţa.»” (Mitropolitul Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi la texte 
vechi, Sibiu, 1989, p. 160).
 Cum aţi folosi această povestioară în cadrul orelor de Religie pentru cultul la care predaţi? Menţionaţi 
conţinuturile de învăţare cărora li se potriveşte și formulaţi întrebări adresate elevilor pentru a maximiza înţele-
gerea sensului ascuns în povestioară.

Alegeţi un conţinut de învăţare de la o oră de Religie pentru cultul la care predaţi şi de-
taliaţi-l în tabelul de mai jos. Imaginaţi/identifi caţi apoi o poveste/parabolă prin care să 
transmiteţi acest conţinut într-o formă mai atractivă şi accesibilă pentru elevi.

25’

Practică

30’

Practică

Conţinutul învăţării - teorie Conţinutul învăţării - parabolă

Punctul pe i
Parabola stă la îndemâna profesorului de Religie ca modalitate e� cientă de transmitere a unui 
cuprins moral sau religios. Valori� carea sa cu succes este condiționată, însă, de deținerea unor 
informații cu privire la interpretarea sa corectă. În condiții optime, promovarea parabolei ca 
instrument pedagogic folosit de însuși Mântuitorul Hristos înseamnă continuarea modelului 

evanghelic de transmitere a adevărurilor mântuitoare.



Creaţia ca limbaj/comunicare a lui Dumnezeu
cu făptura umană – fundamentarea teologică

a necesităţii înţelegerii și valorifi cării limbajului
(90’ teorie, 180’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Creația ca mediu destinat dialogului între Dumnezeu și om
2. Paradigma iconică a naturii – doxologie și revelare 
 a) Dimensiunea doxologică a naturii
 b) Dimensiunea revelațională a creației
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți conștientiza funcția dialogică a creației ca fundament al oricărui tip 
de comunicare orientată spre comuniune.
• Veți fi  familiarizați cu diverse modalități de predare/prezentare a acestei 
teme la ora de Religie, într-o manieră pozitiv-creativă.

III. Cuvinte-cheie
limbaj, comunicare, valorifi carea limbajului, paradigmă

P6

U1 S7

T1
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Întreaga creație a lumii s-a făcut prin cuvânt (Fc 1,3), și fără Cuvânt „nimic nu s-a făcut 
din cele ce s-au făcut” (In 1,2). Altfel spus, cuvântul a fost cel ce a generat dialogul creator 
în care Dumnezeu, prin Cuvântul Său, a făcut ca materia să se supună rostirii Ziditorului. 
Când însă Domnul Dumnezeu l-a creat pe om, materia a simțit cum prin atingerea și su-
fl area Ziditorului în țărâna pământului s-a întipărit chipul Cuvântului. Având conștiință 

de sine, noua făptură plăsmuită din pulbere și slavă cerească a înțeles de îndată că Ziditorul s-a descoperit 
pe Sine prin cele pe care le-a creat, servindu-se de ele ca de un autentic limbaj. Înțelegerea acestui limbaj 
deschide posibilitatea comuniunii cu Cel care l-a creat. 
 Astfel, în încheierea unei unități de învățare dedicate tipurilor de limbaj valorifi cabile la ora de Religie, 
pătrundem într-o zonă tematică în care explorăm modul în care însăși lucrarea creatoare și produsul acesteia 
sunt, în sine, un limbaj menit să faciliteze comunicarea și comuniunea omului cu Dumnezeu. 

5’

Primii pași

1. Creaţia ca mediu destinat dialogului
între Dumnezeu și om

45’

Teorie

Comunicarea este, pentru făptura umană, o nevoie fundamentală pentru că face parte 
din însăși natura noastră. Am putea spune, chiar, că acest tip de interacțiune ne defi nește 
ca persoane umane, capabile de relaționare și dialog. Încă din spațiul edenic descris în 
primele pagini ale Sfi ntei Scripturi, omul interacționa cu creația („să stăpânești…”), cu 
animalele (le-a pus nume…”), cu Eva („numele ei va fi  Eva…”), cu Dumnezeu („m-am 
rușinat…”). Unul din primele semne ale căderii este tocmai retragerea din dialog, ascun-

derea de partenerul comunicării. 

Și din această perspectivă reiese cu multă evidență faptul că relația de tip dialogic face parte integrantă 
din fi rea omului. Această înclinație fi rească a omului spre dialog este într-o anumită măsură denaturată 
astăzi, în epoca postmodernă, când se cultivă enorm de mult impresia unei comunicări efi ciente prin 
intermediul tehnicii avansate dar când, de fapt, se ajunge la izolare, la separare, la crearea de distanțe chiar 
în mod artifi cial. Astfel, trăim azi cu riscul deloc neglijabil de a ne înstrăina unii de alții printr-un exces de 
comunicare artifi cială, la distanță, care uneori ne crează doar iluzia unei interacțiuni efi ciente. Fragmentarea 
specifi că postmodernității infl uențează, astfel, și nivelul comunicării interumane. 

Aceasta nu înseamnă o perspectivă pesimistă asupra societății actuale și asupra viitorului ei, ci for-
mularea unor constatări care, odată puse în conexiune cu starea inițială a omului dinainte de cădere și cu 
principiile teologice privind limbajul, pot oferi contemporanilor noștri o viziune nouă, proaspătă, asupra 
modului în care este important să redescoperim dialogul autentic. Căci acest tip de dialog este făcut posibil 
de limbajul care depășește barierele lingvistice, culturale, de vârstă sau profesie, etnie sau credință și este 
cunoscut de toți pentru că este însuși limbajul umanității pe care o împărtășim. Despre acest limbaj pe care îl 
împărtășim am putea aminti aici un episod din cartea Maicii Gavrilia Papaianis, pentru a cunoaște și o per-
spectivă misionară asupra necesității unei fl exibilități mai mari în ceea ce privește capacitatea de comunicare 
a omului și importanța redescoperirii adevăratelor sale potențialități. 

Iată ce consemnează Maica Gavrilia, din propria sa experiență misionară:
„Odată, pe când mă afl am unde mă afl am [în India, n. ed.], un misionar străin a venit la mine 
și mi-a spus: „Sunteți un om bun, dar nu sunteți o bună creștină”.
I-am zis: „De ce?”
„Fiindcă sunteți aici de atâta vreme și vorbiți doar în engleză. Ce limbi ale băștinașilor ați învățat?”
I-am răspuns: „N-am izbutit să învăț nicio limbă a locului, fi indcă călătoresc foarte mult 
dintr-un loc în altul. De îndată ce învăț un dialect, cei din jur încep să vorbească altul. Am 
învățat să spun doar „Bună dimineața” și „Bună seara”. Nimic altceva.”
„Aaa, nu sunteți creștină. Cum puteți evangheliza? Toți catolicii și protestanții învață dialectele 
locale ca să poate face asta...”
Atunci mi-am zis: „Doamne, dă-mi un răspuns pentru el”. Am cerut aceasta din toată inima, 
și apoi i-am spus: „Ah, am uitat! Știu cinci limbi.”
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„Cu adevărat? Care sunt acestea?”
„Cea dintâi limbă este zâmbetul; cea de-a doua, lacrimile. Cea de-a treia este a mângâia. Cea 
de-a patra este rugăciunea, iar cea de-a cincea este dragostea. Cu aceste cinci limbi mă plimb 
în toată lumea.”
Atunci el s-a oprit și mi-a zis: „O clipă. Puteți să repetați, ca să notez ce ați spus?”
Cu aceste cinci limbi poți călători în tot pământul și toată lumea va fi  a ta. Iubește-i pe toți ca 
pe tine însuți – fără să-ți pese de religie sau rasă, fără să-ți pese de nimic. Peste tot sunt oameni 
ai lui Dumnezeu (zidirea lui Dumnezeu, n. ed.). Nu poți ști niciodată dacă cineva pe care-l vezi 
astăzi va ajunge mâine sfânt.”1

Pe drumul redescoperirii comunicării autentice, pentru a fi  (a redeveni) cu adevărat efi cient, limbajul 
nostru trebuie să parcurgă un proces restaurator, al cărui model îl poate oferi însuși limbajul creației. Or, 
atunci când introducem conceptul acesta de „limbaj al creației” sau de „creație ca limbaj”, avem în vedere 
însăși structura dialogică a creației, special destinată să � e un mediu al întâlnirii omului cu Dumnezeu: „Lu-
mea ca obiect e mijlocul unui dialog de gânduri și de fapte iubitoare între Persoana rațională supremă și 
persoanele raționale umane, ca și între acestea înseși. Universul poartă marca pe care i-o dă originea sa în 
Persoana creatoare și rațională și destinația sa de a fi  mijlocul unui dialog interpersonal dintre acea Persoană 
și persoanele umane...”, spune părintele Dumitru Stăniloae2. Din această perspectivă, literatura de specialitate 
vorbește despre „cartea naturii”3 în care, privind, omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu pe cale naturală, 
revelație complementată de cunoașterea supranaturală ce conduce la comuniune.
 Textele biblice care constituie punctul de ancorare al acestei învățături despre creație ca mediu de 
comunicare și descoperire a lui Dumnezeu față de făptura sa sunt numeroase și prezintă, fi ecare, nuanțări 
menite să ne îmbogățească înțelegerea cu privire la rolul și funcția creației ca limbaj în iconomia mântuirii. 
Fiecare dintre aceste texte poate constitui, în sine, punctul de plecare al unei discuții tematice la ora de Religie. 
Iată de ce propunem în continuare o suită de exemplifi cări textuale, însoțite de întrebări de problematizare 
utilizabile în dialogurile cu elevii pentru a explora tema Revelației naturale și a creației înțelese ca mediu 
dialogic și limbaj.

Textul biblic
despre cunoașterea lui Dumnezeu din creație Întrebări de problematizare

1.

„Atunci mi-am dat seama, privind lucrarea lui Dumnezeu, 
că omul nu poate să înțeleagă toate câte se fac sub soare, 
dar se ostenește căutându-le, fără să le dea de rost; iar 
dacă înțeleptul crede că le cunoaște, el nu poate să le pă-
trundă.” (Eccl. 8, 17)

• În ce măsură știința a reușit să(-și) explice originea 
universului?
• În ce măsură este omul capabil la această oră să 
înțeleagă toate fenomenele care se petrec în natură?

2.

„Deșerți sunt din fi re toți oamenii care nu cunosc pe 
Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătățile 
văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lu-
crurilor Sale să înțeleagă pe meșter.” (Înț. 13, 1)

• Fiecare om are o dorință înnăscută de cunoaștere și 
un „dor” permanent de a înainta în cunoaștere. Dar, 
cu cât ajunge cineva să cunoască mai mult, se întâm-
plă să resimtă un gol inexplicabil. În ce măsură poate 
fi  acest gol asimilat unei cunoașteri fără Dumnezeu?

3.

„Ridicați ochii în sus și priviți: Cine le-a zidit pe toate 
acestea? – Cel ce scoate oștirea lor cu număr și pe toate 
pe nume le cheamă! Celui Atotputernic și cu mare vâr-
tute nici una nu-I scapă!” (Is. 40, 26)  

• Este evidentă în natură lucrarea lui Dumnezeu?
• Poate omul ignora „vocea” lumii înconjurătoare?
• Poate știința explica tot ce „mișcă” în lume?

4.

„Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vije-
liei, și i-a zis:  "Cine este cel ce pune pronia sub obroc, 
prin cuvinte fără înțelepciune? Încinge-ți deci coapsele 
ca un viteaz și Eu te voi întreba și tu Îmi vei da lămuriri! 
Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, 
dacă știi să spui.” Iov 38,2-4)

• Care este diferența/legătura dintre inteligență și 
înțelepciune?
• Oricât de avansat este omul în cunoaștere, poate oare 
să ignore puterea lui Dumnezeu de a face lumea?

1 Maica Gavrilia, asceta iubirii, trad. Medana Oltean, Ed. Episcopiei Giurgiului, 2014.  
2 Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, Ed. IBMBOR, București, 2003, p. 21.
3 Jurgen Moltmann, Dumnezeu în creație, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007 p. 77.
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5.

„Că El este Cel care a întocmit munții și a făurit vîntul 
și descoperă omului gândurile sale; El a făcut zorile și 
întunericul și calcă peste înălțimile pământului. Domnul 
Dumnezeu Savaot este numele Lui!” (Amos 4,13)

• În multe cărți din Sfânta Scriptură se afi rmă că 
Dumnezeu este cel care a făcut cerul și pământul și 
toate câte le vedem. Cum vă explicați faptul că oa-
menii din epoci diferite se gândesc mereu la cum a 
apărut lumea și ajung la aceeași concluzie?

6.

„Căutați pe Cel care a făcut Orionul și Pleiadele, pe Cel 
care preface dimineața în întuneric adânc și întunecă 
ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării și o 
varsă peste fața pământului. Domnul este numele Lui!” 
(Amos 5,8)

• Cum se explică minunea opririi soarelui din miș-
carea sa până la biruința israeliților, despre care ci-
tim în cartea Iosua 10,12-14, altfel decât prin stăpâ-
nirea lui Dumnezeu asupra aștrilor pe care i-a creat 
și care determină succesiunea zilelor și a nopților?

7.

„Sunt oare printre dumnezeii deșerți ai neamurilor 
dătători de ploaie? Sau poate oare cerul singur să verse 
apă? Au nu ești Tu, Doamne Dumnezeule, Cel ce dai 
ploaie? În Tine nădăjduim, că Tu faci toate!" (Ier. 4,21)

• Cum vă explicați seceta de trei ani și jumătate din 
timpul profetului Ilie și, apoi, ploaia venită în urma 
rugăciunilor lui? (III Rg. 18,30-45)

8.

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor 
Lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt, noaptea 
nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, 
ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit 
vestirea lor, la marginile lumii cuvintele lor.” (Ps. 8,1)

• Toate elementele din natură ne „vorbesc” despre un 
creator al lor și despre minunea existenței lor. În ce 
măsură suntem deschiși să Îl vedem pe Dumnezeu în 
natură?
• Există momente în care ne minunăm și ne 
emoționăm în fața frumuseților lumii? De ce suntem 
cuprinși de această emoție?
• Poate omul să reproducă fi del/identic elemente 
din natură și să îi păstreze toate calitățile: volum, cu-
loare, viață? 

 Fiecare dintre aceste texte poate constitui punctul de plecare al unei discuții dirijate cu elevii pe tema 
Revelației naturale, a posibilității omului de a cunoaște atributele lui Dumnezeu din receptarea celor care 
există și se petrec în creație, sau chiar pe tema dialogului știință-religie, mai ales în ce privește originea Uni-
versului și teoriile științifi ce elaborate pe această temă. Considerăm că este important ca astfel de discuții să 
nu � e evitate deoarece acest tip de eludare poate induce elevilor ideea lipsei de argumente sau propria îndoială 
față de aspectul creat al universului. De aceea, o discuție bine dirijată și bazată pe o documentare prealabilă 
atât în ce privește argumentele teologice, cât și teoriile științifi ce de ultimă oră, poate reprezenta un plus ex-
traordinar de important al orei de Religie la vârsta elevilor de liceu care sunt extrem de preocupați de astfel 
de aspecte controversate.

Identifi cați alte două texte biblice (din Vechiul sau Noul Testament) pe tema Revelației na-
turale, sau alegeți două din textele prezentate în secțiunea teoretică anterioară. Apoi, pen-
tru fi ecare dintre cele două texte, concepeți câte o activitate de învățare pozitiv-creativă, 
interactivă și dinamică, adecvată elevilor de liceu și prezentați clar: a) sarcina de învățare; 
b) mijloacele de realizare; c) activitatea propriu-zisă.  

90’

Practică

2. Paradigma iconică a naturii –
doxologie și revelare 

a) Dimensiunea doxologică a naturii
Structurile naturii se revelează omului în dimensiunea lor iconică doar atunci când aces-
ta, depășind limitele unei gândiri blocate în planul imanenței, îndrăznește să-și îndrepte 
atenția spre Creatorul său. Mai mult sau mai puțin conștient, omul este stăpânit de setea 
nesfârșită după comuniunea cu Dumnezeu, dar pe care, de multe ori, încearcă să o as-

tâmpere oferindu-i din bunătățile lumii acesteia. Or, bucuria comuniunii cu „Cel ce este” (Ieș. 3,14) nu poate 
fi  înlocuită de plăceri trecătoare. Înțelegând acest adevăr, omul pornit într-o căutare sinceră primește întâi 
de toate, așa cum afi rmam în secțiunea teoretică anterioară, revelația slavei divine în cartea fi rii. Natura îi 
este dăruită ca spațiu al dialogului, al întâlnirii cu Creatorul. Astfel, întâlnirea-revelație dintre Dumnezeu și 

25’

Teorie
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făptura Sa se realizează prin mijlocirea structurilor naturale iconice, create în vederea acestei comunicări. 
Elevii de la nivel liceal, trăind într-un context supus în mare măsură ideologiei consumiste, au nevoie de aceste 
repere referitoare la paradigma iconică a naturii din două motive principale: ca perspectivă eliberatoare din 
constrângerile consumerismului și ca argument teologic al bunelor practici în relație cu natura, menite să 
asigure starea bună a acesteia pe termen lung.

„Glory to you for spreading out before me 
the beauty of the universe”4

Natura ca icoană a Dumnezeirii trebuie înțeleasă în sensul în care ea Îl descoperă pe Dumnezeu prin 
frumusețea sa. Așadar, Dumnezeu Se lasă cunoscut prin intermediul elementelor naturii. Dintre acestea, 
unele uimesc prin frumusețea lor, altele prin puterea lor, altele prin buna lor rânduială. Mai mult, contem-
plând îndelung natura, omul înțelege că aceasta slujește Creatorului și Îi aduce laudă neîncetat prin toate 
ale sale. Dar cum poate natura aduce laudă lui Dumnezeu? Starea primordială a naturii, în care Dumnezeu 
aprecia toate cele create ca fi ind „bune foarte”, nu era decât începutul unei doxologii veșnice a întregii creaţii 
către Făcătorul său, creaţie care își împlinește în chip desăvârșit menirea latreutică. Sfântul Vasile cel Mare ne 
spune: „bun este ceea ce-i făcut în chip desăvârșit și servește bine scopului pentru care a fost creat”.5

Această dimensiune liturgică a creaţiei deschide perspectiva asupra naturii ca spaţiu revelaţional, ca 
mediu creat de Dumnezeu în vederea unui dialog neîntrerupt cu făptura Sa. Dar, înainte de a intermedia 
această relaţie Dumnezeu-om, natura însăși aduce slavă Ziditorului, începând din momentul creării prin cu-
vânt, act care determină relaţia de comuniune între Creator și făptura care apare ca răspuns la acea poruncă. 
Comuniunea subînţelege cunoașterea, dar este, într-un anume sens, și determinată de aceasta. Iar Dumnezeu, 
Care „știe ascunzișurile inimii” (Ps. 43, 23b) altfel spus, Care are o cunoaștere desăvârșită a tuturor lucrurilor, 
Se face accesibil cunoașterii omului și întregii creaţii în vederea refacerii comuniunii paradisiace, în care El 
„umbla prin rai, în răcoarea serii” (Fac. 3,8).

În acest context, prima care Îl (re)cunoaște pe Dumnezeu ca Ziditor și Atoateţiitor este natura. Nu este 
vorba despre o cunoaștere teoretică / teoretizantă, pentru că natura nu este înzestrată cu raţiune discursivă. 
Singur omul este capabil de acte cogitative care să-l conducă la o cunoaștere raţională a Creatorului.6 Cu-
noașterea naturii este mai degrabă una practică, în care a-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L asculta, a I 
se supune, a-I împlini poruncile. Ea ni se descoperă încă din referatul creaţiei: „Și a zis Dumnezeu: Să scoată 
apele târâtoare cu su� ete vii după fel și păsări zburătoare sub tăria cerului după fel(...) Astfel apa a fost silită 
să slujească poruncii Creatorului”, și iarăși: „Să răsară pământul iarbă. Şi într-o clipită de vreme, pământul, 
ca să păzească legile Creatorului, începând cu odrăslirea, a trecut plantele prin toate fazele lor de creștere și 
le-a adus îndată la desăvârșire.”7

Acest act al creării prin cuvânt, în urma căruia apar toate făpturile pământului, în afară de om, este un 
motiv sufi cient pentru lauda lui Dumnezeu: „Iată, se văd cerul și pământul și strigă că au fost create (...). Mai 
strigă că nu ele însele s-au făcut: De aceea existăm, � indcă am fost făcute, așadar nu existam mai înainte de a 
exista ca să ne putem face pe noi înșine. (...) Te laudă toate acestea pe Tine, Creatorul tuturor. Dar Tu cum le 
faci? Cum ai făcut, Dumnezeule, cerul și pământul? (...) prin cuvântul Tău le-ai făcut.”8 Psalmistul invocă și 
el temeiul actului creator pentru slavoslovia Ziditorului: „Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, 
El a poruncit și s-au zidit.” (Ps. 148,5). Debutând în existenţa sa prin ascultare desăvârșită, natura continuă 
să împlinească această lucrare. 

Cugetând îndelung asupra acestei realităţi, Sfântul Vasile cel Mare afi rmă că „...nu vei găsi că între 
plante se petrece ceva împotriva poruncii Creatorului.”9 Astfel, putem vorbi despre o exprimare de tip doxo-
logic a naturii: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune 
cuvânt, și noaptea nopţii vestește știinţă. (Ps. 18,1-2) Simpla succesiune a zilelor și a nopţilor (v.2) vorbește 

4 Metropolitan Tryphon (Turkestanov), An Akathist in Praise of God’s Creation, Ikos 1, Greek Orthodox Archidiocese of America.
5 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, III, 10, în Scrieri 1, PSB 17, EIBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 108.
6 Pr. Dumitru Stăniloae: „Cosmosul şi natura umană ca intim legată de cosmos sunt imprimate de o raţionalitate, iar omul – crea-
tură a lui Dumnezeu – e dotat în plus cu o raţiune capabilă de cunoaştere conştientă a raţionalităţii cosmosului şi a propriei sale 
naturi”, şi, prin intermediul acesteia, cunoaşterea Creatorului îi devine accesibilă; Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, ed. a 3-a, 
EIBMBOR, 2003, p. 10.
7 Sf. Vasile cel Mare, op.cit., V, V, p. 124.
8 Fer. Augustin, Confessiones, PSB 64, EIBMBOR, Bucureşti, 1985, pp. 244-245.
9 Sf. Vasile cel Mare, op.cit., V, V, p. 124. 
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despre slava lui Dumnezeu care a despărţit la început lumina de întuneric (Fac. 1) și care până astăzi a păs-
trat acea ordine fi rească a naturii, conform legământului cu Noe: „Cât va fi  pământul, ziua și noaptea nu vor 
înceta” (Fac. 8,22). 

Exprimarea de tip doxologic nu este o formulare făcută de făpturi raţionale, cuvântătoare, dar aceasta 
nu o face mai puțin efi cientă, ceea ce se poate vedea în mod clar în următoarele texte patristice:

Nici «cerurile» nu sînt însufl eţite, pentru că «spun slava lui Dumnezeu», nici «tăria» nu este o fi inţă 
înzestrată cu simţuri, pen tru că «vestește facerea mâinilor Lui»” 
Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, III, IX, p. 108.

1

„Nimeni să nu înțeleagă că cerurile sau luminătorii lui sunt însufl eţiţi, căci sunt neînsufl eţiţi și 
nesimţitori.” 
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, II, VI, p. 43.

2

„Cum însă vor lăuda acestea pe Dumnezeu, de vreme ce n-au nici glas, nici limbă, nici cugetare, 
nici sufl et? Răspunde-mi!” El reia cuvintele „dumnezeiescului Hrisostom”: „Deci lăudaţi, zice, pe 
Dumnezeu, și voi, cele necuvântătoare și neînsufl eţite, cu mărimea (mărirea) voastră, cu frumuse-
ţea voastră, cu așezarea voastră, cu trebnicia pe care o pliniţi și cu slujba pe care o faceţi, cu rămâ-
nerea în statornicia voastră și cu toate celelalte însușiri fi rești ale voastre care îndeamnă pe oamenii 
cei ce le văd spre a se minuna și a lăuda pe Făcătorul vostru, care întrebuinţează limba spre lauda 
lui Dumnezeu.”. 
Cuv. E� imie Zigabenul, Sf. Nicodim Aghioritul, Psaltirea în tâlcuirile S� nţilor Părinţi, Ed. Cartea 
Românească – Ed. Egumeniţa, Galaţi, comentariu la Ps. 148, p. 823.

3

„Răspunde-mi, cum spun? Glas nu au, nici gură și nici limbă? Cum spun, atunci? Prin însăși vede-
rea lor. Când vezi frumuseţea, mărimea, înălţimea, așezarea, forma, curgerea atât de lungă a timpului, 
întocmai ca atunci când auzi o voce, ești învăţat prin vedere și te închini Făcătorului, Celui ce a făcut 
acest corp (univers) bun și minunat. Tace cerul, dar vederea acestuia scoate glas ca de trâmbiţă stră-
lucitor, învăţându-ne prin mijlocirea ochilor, și nu prin aceea a auzului. Căci din fi re simţul acesta 
(al vederii) este și mai fi del și mai clar decât celălalt (al auzului).”
Sf. Ioan Hrisostom, Omilia a IX-a către Antiohieni, pe http://www.ioanguradeaur.ro/omi-
lia-a-ix-a-catre-antiohieni/

4

Cum considerați că puteți promova în manieră optimă discursul ecoteologiei ortodoxe în 
contextul orei de Religie? Răspundeți în 100 de cuvinte.30’

Practică

b) Dimensiunea revelațională a creației
Prin același tip de proces contemplativ al naturii în întregul ei, omul înțelege unele din 
atributele lui Dumnezeu: dacă elementele naturale uimesc prin frumusețea lor, cu cât 
mai frumos este oare Dumnezeu? Dacă fenomenele naturii și unele făpturi sunt atât de 
puternice, atunci Dumnezeu este în mod fi resc atotputernic. Dacă toată viața în univers 

15’

Teorie
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Pe baza noțiunilor teoretice prezentate anterior, propuneți o activitate de învățare focusată 
pe tema caracterului doxologic și revelațional al creației, care să aibă ca obiectiv elaborarea, 
împreună cu elevii, a unui ghid de bune practici în relație cu natura, pe baza argumentelor 
teologice înțelese și asumate de aceștia.

60’

Practică

1 A.M. Dubarle, La Manifestation naturelle de Dieu d’apres l’Ecriture, LD 91, Editions du Cerf, Paris, 1976, p. 35.
2 Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la Facere, III, II, în PSB 21, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 49.

Punctul pe i
Învățătura referitoare la modul în care creația are o dimensiune revelațională, doxologică și dia-
logică este extrem de relevantă pentru elevii de la nivel liceu pentru că le deschide o perspectivă 
diferită asupra naturii decât cea pe care o promovează societatea postmodernă: consumerismul. 
Cele câteva repere teologice oferite în cadrul acestei secvențe sunt o invitație-provocare adresată 
profesorului de Religie de a identi� ca cele mai adecvate modalități de predare pozitiv-creativă a 
unor elemente de ecoteologie ortodoxă care pot in� uența modul în care societatea noastră se va 
raporta în viitor la mediul de care suntem într-o măsură covârșitoare dependenți. Prin întreaga 

creație, Dumnezeu comunică non-verbal spre aducerea noastră și a întregii creații
la comuniunea desăvârșită cu El, când va �  toate în toți (I Cor. 15,28). 

se desfășoară în cea mai desăvârșită ordine, înseamnă că Dumnezeu se îngrijește de toate fără încetare. Acest 
tip de raționament este fundamentat pe caracterul iconic al celor create, prin care toate acestea Îl descoperă 
pe Dumnezeu. 

Comentând referatul celor șase zile ale creaţiei, A.M. Dubarle afi rma că există în text o strânsă legătură 
între descrierea lumii și manifestarea atributelor divine10. Înainte de toate, se citește cu ușurinţă înţelepciunea 
desăvârșită cu care au fost aduse toate la existenţă. Ordinea în care au fost create toate elementele naturii, și, 
când totul a fost pregătit, așezarea omului ca stăpân al creaţiei dovedesc o înţelepciune creatoare sigură de 
rezultatul operei sale.

În relaţie strânsă cu înţelepciunea stă şi atotștiinţa divină, fi indcă Dumnezeu, Care a creat lumea cu 
desăvârșită înţelepciune, are și o cunoaștere deplină a acesteia: „Cel ce numără mulţimea stelelor și dă tutu-
ror numele lor. Mare este Domnul nostru șl mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar.” (Ps. 146,4-5). 
Cunoașterea aceasta se extinde asupra întregii naturi, dar și asupra omului ca făptură creată: „Dumnezeu 
știe ascunzișurile inimii” (Ps. 93,11), fi indcă El e „Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce cunoaște toate 
lucrurile” (Ps. 32,15). 

Înfrăţită cu înţelepciunea este şi atotputernicia, fapt adeseori demonstrat de textul inspirat. Atotînţe-
lepciunea divină apare ca premisă logică a atotputerniciei, iar atotputernicia, ca factor realizator al planului 
înţelepciunii: „Este oare ceva cu neputinţă la Dumnezeu?” (Fac. 18,14) și iarăși: „Toate câte a vrut Domnul 
a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.” (Ps. 134,6). Lucrurile pe care le gândește prin 
înţelepciune, le materializează prin atotputernicie, încă de la începutul lumii create. Comentând referatul 
scripturistic al zilelor creaţiei, Sfântul Ioan Gură de Aur laudă cele două atribute împletite într-o singură 
lucrare: „Ai văzut împărţire nespus de bună, creaţie minunată, care depășește orice înţelegere, făcută numai 
prin cuvânt și prin poruncă?”11. 

Calea cunoașterii lui Dumnezeu din natură este o temă deosebit de bogată și permisivă în ce privește 
posibilitățile de valori� care în ora de Religie. Introducerea ei în ora de Religie se justifi că într-un timp în care 
discursul ecoteologiei ia amploare și este mereu mai necesar, un timp în care natura este batjocorită de omul 
care se crede adeseori stăpânul ei absolut, uitând că, atunci când i-a fost dăruită vrednicia de „rege” al creației, 
odată cu aceasta a primit și responsabilitatea în fața Domnului. Tema se impune în cadrul orei de Religie 
în contextul în care omul contemporan trebuie responsabilizat în raportul său cu natura și, prin aceasta, cu 
Creatorul ei. Or, elevii de liceu sunt generația cea mai apropiată de perioada vieții în care actele omului sunt 
dirijate în cea mai mare măsură de propria responsabilitate în raport cu tot ceea ce îl înconjoară.  



Etapele experienţei personale:
Experienţa – Refl ecţia/Analiza – 

Interpretarea/Generalizarea – 
Transferul/Aplicarea în viaţa de zi cu zi

(90’ teorie, 180’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Învățarea experiențială (experiența structurată de învățare) - a învăța făcând
2. Etapele învățării experiențiale
3. Întrebările – cheia învățării experiențiale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți aprofunda etapele învățării experiențiale
• Veți putea utiliza o experiență structurată de învățare
• Veți avea posibilitatea să aplicați învățarea experiențială la clasă

III. Cuvinte-cheie
 învățare experiențială; experiență structurată de învățare; experiența – 
refl ecția/analiza – interpretarea/generalizarea – transferul/aplicarea

P6

U2 S3

T1

Experienta – Reflectia

Generalizarea – Transferul

Aplicarea în viata de zi cu zi

Analiza – Interpretarea
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Elevii sunt diferiți, ceea ce, din perspectiva actului didactic, înseamnă că au nevoie de 
stimuli diferiți pentru a învăța. Este important ca profesorul de Religie să-și cunoască 
bine elevii spre a doza optim acești stimuli, prin cele mai potrivite strategii, în trans-
miterea conținutului informativ-formativ. Conform teoriei lui Dale (Conul experienței), 
experiența se dovedeşte mult mai e� cientă în învățare decât alte metode pentru 90% dintre 

oameni. El consideră că reținem:
• 10 % din ce citim;
• 20 % din ce auzim;
• 30 % din ce vedem;
• 50% din ce vedem-auzim;
• 80 % din ce spunem;
• 90 % din ce facem. 

 Iată în ce măsură învățarea prin experiență poate aduce valoare procesului de educare și formare a 
tinerilor în contextul orei de Religie.

10’

Primii pași

1. Învăţarea experienţială
(experienţa structurată de învăţare) – a învăţa făcând

Învăţarea experienţială, numită și experiență structurată de învățare, a fost consacrată 
conceptual de către David Kolb în 1984 și se defi neşte ca „formă de învățare în care 
cunoaşterea este creată prin transformarea experienţei”2.
Învățarea experiențială presupune practicarea abilităților, cunoștințelor și deprinderilor 
pe care elevul vrea să le învețe într-un mediu de siguranță, alături de profesorul perceput 

ca antrenor, moderator și ghid. În educație, nu este sufi cient să le spunem elevilor ce să facă pentru a se 
dezvolta, ci este necesar să îi provocăm să facă.

25’

Teorie

  Temă de re� ecție 

„Mântuitorul i-a spus lui Petru că Îl va renega, dar acesta a respins ideea cu vehemență. Iisus 
ar �  putut să-l critice, să-i scoată în evidență defectele, să-i reproșeze slăbiciunea. Dar care a 
fost atitudinea Lui? Niciuna. El nu a făcut nimic să schimbe ideile prietenului Său. L-a lăsat 
pe Petru să-și trăiască experiențele proprii. Rezultatul? Petru a greșit în mod drastic, a vărsat 
multe lacrimi, dar a învățat lecții de neuitat. Dacă nu ar �  greșit și nu și-ar �  recunoscut vul-

nerabilitatea, poate că nu s-ar �  maturizat și n-ar �  devenit niciodată cel care a fost. Întrucât a 
greșit, a învățat să � e tolerant, să ierte, să înțeleagă.” 

(Augusto Cury)

1 Parabolele lui Iisus, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 77.
2 Ibidem, p. 217.
3 Ibidem, p. 218.

  Temă de re� ecție 

Cât de des ați fost provocați în liceu la o învățare experiențială?
Ce vă trezește o asemenea amintire?

Nu există niciun substitut pentru experiență și numai aceasta face ca învățarea să se producă în cel mai 
înalt grad cu putință. De aceea, profesorii îi provoacă pe elevi întâi la un proces de conștientizare a celor ex-
perimentate, iar apoi la o analizare, generalizare și aplicare în viața de zi cu zi a celor învățate. Un feedback 
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  Temă de re� ecție 

„Profesorii fascinanți transformă informația în cunoaștere și cunoașterea în experiență. Ei știu că 
doar experiențele se înregistrează într-un mod deosebit în memorie și numai ele creează modi� cări 
masive, capabile să transforme personalitatea. De aceea, ei prezintă întotdeauna informațiile în 
contextul experienței de viață.”                                                                 
                                                                                                 (Augusto Cury)

dat la timp, corect și într-o manieră e� cientă poate accelera învățarea corectă. Absenţa acestuia, în schimb, 
poate conduce la formarea unor deprinderi greșite și la lipsa creșterii performanței.

Învăţarea experienţială are următoarele caracteristici:
• Asigură o implicare activă a elevului (nu este un receptor pasiv)
• Se bazează pe experienţele anterioare ale elevului
• Relaţionează exerciţiile propuse cu experienţele participanţilor, trecute/viitoare
• Creează o atmosferă de rezolvare a problemelor
• Asigură un dialog activ între elev şi profesor
• Implică refl ecţia
• Abordează situaţiile/problemele din perspectiva elevului, nu a profesorului
• Experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate în sală
• Se bazează pe percepţie, nu pe teorie; stimulează abilităţile elevilor de a motiva şi explica un 
subiect din perspectivă proprie, în loc să recite din memorie niște cunoștințe
• Este centrată pe fi ecare persoană în parte – se pune accentul pe învăţarea personală în cadrul 
grupului
• Poate fi  organizată curricular, extracurricular și extraș colar

Completați tabelul de mai jos, descriind diferențele dintre învățarea tradițională și cea 
experiențială din perspectiva elevului, a profesorului și a procesului didactic.60’

Practică

Din perspectiva: Învățarea tradițională Învățarea experiențială

Elevului

Profesorului

Procesului didactic
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2. Etapele învăţării experienţiale

Ciclul de învăţare experienţială integrează următoarele patru etape:35’

Teorie

Transfer/Aplicare
Cum aplicămceea

ce am învăţat?

Re� ecţie/
Analiză

Ce s-a întâmplat
cu noi?

Interpretare/
Generalizare
Ce înseamnă?

Experienţă
Aplicaţii

în viaţa de zi cu zi

Învăţare prin experienţă

A. EXPERIENȚA
Profesorul generează o experiență, adică o situaţie problematică similară celor din viaţa de zi cu zi, 

în care sunt implicaţi elevii, cu bagajul de cunoștințe și informații deţinute până în acel moment, și asistă 
grupul în parcurgerea acesteia. 

Pentru un demers de succes, profesorul trebuie să aibă în vedere competențele pentru care inițiază 
acțiunea și să-și adapteze experiența la acestea. De asemenea, trebuie să se asigure că toți elevii și-au înțeles 
rolul pe care îl au în cadrul activității. Există multiple metode de a genera experiențe din care elevii pot 
extrage informații, pot dezvolta și consolida atitudini și deprinderi noi. Dintre acestea enumerăm: brain-
stormingul, studiul de caz, jocul de rol, simularea, povestirea, demonstrația, dramatizarea, alegerea forțată, 
acvariul etc. 

  Temă de re� ecție 

Care sunt temele din programa școlară 
unde puteți genera experiențe de învățare?

  Temă de re� ecție 

Ce s-ar întâmpla
dacă am sări peste această etapă?

B. ANALIZA
În această etapă, rolul profesorului este de a solicita interpretarea și exprimarea elevilor cu privire la 

proces - modul în care au relaţionat, cum au luat deciziile, cum s-au simţit, ce au afl at nou sau semnifi cativ -, 
urmând a analiza validitatea sau corectitudinea cunoștințelor cu privire la tema în cauză. Momentul capătă 
o importanţă aparte, deoarece permite discutarea observațiilor elevilor din cadrul experienței. Esenţial este 
ca profesorul să incite la discuție prin utilizarea întrebărilor deschise, provocând astfel elaborarea și argu-
mentarea răspunsurilor.
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  Temă de re� ecție 

Cu ce moment(e) din cadrul lecției seamănă 
această etapă? Care ar �  și diferențele?

  Temă de re� ecție 

Rememorați situații de viață
când ați aplicat lecțiile anterior învățate.

C. GENERALIZAREA
În această etapă se vor rezuma rezultatele analizei anterioare și se vor formula concluzii. Ea se dove-

deşte extrem de importantă, pentru că pe parcursul ei vor lua naștere principii de bază aplicabile în diferite 
aspecte ale vieții cotidiene (cum vom reacționa pe viitor in asemenea situații?). Rolul profesorului este de a 
rezuma cele discutate, subliniind punctele-cheie care, desigur, vor trebui să fi e în concordanță cu scopul de 
la care s-a pornit în procesul de învățare experiențială (cu ce scop am dezbătut tema curentă/respectivă?). 

D. APLICAREA
Aplicarea nu se desfășoară în spaţiul unde au avut loc etapele de mai sus, ci într-un cadru al vieții de 

zi cu zi. Tînărul este principalul responsabil în aplicarea concluziilor şi principiilor la care a ajuns în urma 
generalizării. Profesorul nu va fi  de față când învățămintele vor fi  puse în practică, însă el speră într-o schim-
bare a comportamentului tinerilor  ca urmare a obțineriii experienței de învățare. De fapt, abia acum se va 
vedea dacă s-au atins sau nu competențele propuse (orice competență vizează o schimbare de atitudine și 
comportament).  

Proiectați un model de plan personal de dezvoltare pe care să îl propuneți elevilor pentru 
a aplica în viața lor, pe baza acestui plan, cele învățate în urma unei experiențe structurate 
generate la ora de Religie.

40’

Practică

3. Întrebările – cheia învăţării experienţiale

Pentru a asista efi cient elevii în procesul de învățare experiențială, vă puteți servi de o 
serie de întrebări adecvate fi ecărei etape specifi ce acestui proces, conform prezentării 
anterioare. Le prezentăm punctual în cele ce urmează:

25’

Teorie

ANALIZA/REFLECŢIE: 
• Ce/cum (v-)aţi simţit?; 
• Care a fost momentul difi cil/critic/plăcut din experiență?;
• Cum te-ai simţit față de perechea ta în cele două situaţii?;
• A existat vreun moment când ai fi  vrut să renunţi?;
• Ce v-a atras atenţia?; 
• Ce sunet/imagine/trăiri vă amintiţi?;
• Ce a făcut fi ecare personaj?.

INTERPRETARE: 
• De ce se comportau astfel?; 
• Cum a reacționat personajul X?;
• De ce acest eveniment a fost important în povestire?; 
• Cum interpretați reacțiile personajelor?;
• Cum ați fi  acționat voi în condiții similare?;
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• Care sunt valorile transmise de aceste povești?;
• Ce semnifi caţie are, pentru tine, ceea ce ai experimentat?; 
• Ce ai descoperit despre tine/ceilalţi?;
• Cum interpretezi ceea ce ai trăit?;
• La ce te gândeşti...?, Cu ce asociezi...?;
• Ce ai învăţat din joc/poveste?

APLICARE: 
• Ce/Cum voi aplica ceea ce am învățat din această povestire/acest joc?;
• Ai avut experienţe similare în viaţa ta?;
• La care valori din cele transmise de poveste/joc mai avem de lucrat?;
• În ce situaţii ai putea aplica cele învăţate?;
• Ce ai schimba la tine în urma experienţei?;
• Dacă aţi lua exerciţiul de la început, ce aţi face?;
• Ce ai putea recomanda altora afl aţi într-o situaţie asemănătoare?

Model

La tema familiei creștine, organizați o experiență structurată de învățare pornind de la o poveste 
sau de la transpunerea acesteia într-un joc didactic/o dramatizare pentru a evidenţia datoriile și 
responsabilitățile membrilor familiei. Notați întrebările pe care le veți adresa în fi ecare etapă 
a invățării experiențiale. Puteți folosi următoarele povești: 1. Iubirea părinților este de neîn-
locuit, 2. Bunicul și nepotul (D. Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, 

Iași, 1999). 
Organizați elevii pe grupe și distribuiți-le fi șa de lucru. Apoi explicați cerința, asistați grupele în particular pe 
parcursul rezolvării sarcinii de lucru iar la fi nal formulați concluziile în cadrul unei activități frontale.

Parcurgeți cele două texte și alegeți unul dintre acestea. Distribuiți în cadrul grupei rolu-
rile și discutați împreună cu colegii pe marginea următoarelor întrebări, din perspectiva 
fiecărui rol:

FIȘĂ DE LUCRU 
pentru textul A

 1. Un tată și o mamă, întotdeauna foarte ocupați cu activitățile profesionale, înaintea zilei de naștere 
a copilului lor, trecură în mare grabă printr-un magazin de jucării. Ei explicară vînzătoarei: „Am vrea ceva 
pentru un copil micuț, care să-i poată ține de urât și să-i ia sentimentul singurătății”. „Îmi pare rău”, zâmbi 
vânzătoarea, „nu avem părinți de vânzare”.

Mama Tata Vânzătoarea
ANALIZĂ/REFLECȚIE

Ce/cum (v-)aţi simţit?;
Care a fost momentul difi -
cil/critic/plăcut din expe-
riență?;
Ce sunet/imagine/trăiri vă 
amintiţi?;

INTERPRETARE
De ce se comportau astfel?;
Cum a reacționat perso-
najul X?;
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Cum interpretați reacțiile 
personajelor?;
Cum ați fi  acționat voi în 
condiții similare?;
Care sunt valorile transmise 
de aceste povești?;
Ce semnifi caţie are, pentru 
tine, ceea ce ai experimen-
tat?
Ce ai descoperit despre 
tine/ceilalţi?;
Cum interpretezi ceea ce ai 
trăit?;
La ce te gândeşti...?, Cu ce 
asociezi...?;

APLICARE
Ce/Cum voi aplica ceea 
ce am învățat din această 
povestire/acest joc?;
Ai avut experienţe similare 
în viaţa ta?;
În ce situaţii ai putea 
aplica cele învăţate?;
Ce ai schimba la tine în 
urma experienţei?;
Ce ai putea recomanda 
altora afl aţi într-o situaţie 
asemănătoare?

FIȘĂ DE LUCRU 
pentru textul B

 2. Un tată ajunsese înaintat în vârstă și tremura în așa măsură, încât adeseori vărsa supa pe fața de 
masă. Câteodată îi mai cădeau resturile de mâncare pe jos, ceea ce făcea ca fi ului și nurorii să le fi e scârbă 
de acest lucru. În cele din urmă, îl puseră în spatele sobei, într-un colț. Bătrânul prânzea posomorât și sin-
gur. Într-o zi, farfuria din care mânca îi căzu din mâinile tremurânde şi se sparse. Nora îl ocărî de-a binelea. 
Apoi îi cumpără o farfurie din lemn, iar de-atunci înainte bătrânul trebui să mănânce doar din ea. Într-o 
zi, nepoțelul de patru ani ducea în mâini câteva scândurele. „Ce faci tu aici?”, îl întrebă tatăl. „Fac o farfurie 
mică”, răspunse copilul. „Din ea vor mânca tata și mama când vor îmbătrâni”. Auzind aceste cuvinte, tatăl și 
mama priviră înmărmuriți unul la celălalt. Imediat îl aduseră pe bunic la masă și, din acea zi, nu mai spuseră 
nimic atunci când bătrânul răsturna ceva.

Bătrânul Fiul Nora Copilul
ANALIZĂ/REFLECȚIE

Ce/cum (v-)aţi simţit?;
Care a fost momentul 
difi cil/critic/plăcut din 
experiență?;
Ce sunet/imagine/trăiri 
vă amintiţi?;
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Orientându-vă după modelul de mai sus, creați un alt exercițiu pentru elevii dumneavoas-
tră,  în care să evidențiați importanța valorilor morale – integritate, respect, iertare, pri-
etenie, iubire, încredere, responsabilitate, compasiune etc. – în relațiile interpersonale ale 
tinerilor. Puteți valorifi ca povestea Doi prieteni (Cetățenie activă, Curriculum IMPACT, 
destinat cluburilor de inițiativă comunitară pentru tineri IMPACT, Fundația Noi Orizon-

turi, Ediția a II-a, București, 2011), sau un alt text adecvat, la alegere.
Odată, doi prieteni mergeau împreună prin deșert. La un moment dat, au început să se certe și unul din-

tre ei l-a pălmuit pe celălalt. Cel pălmuit s-a simţit ofensat dar, fără să spună ceva, a început să scrie pe nisipul 
deșertului: „Astăzi, cel mai bun prieten al meu m-a pălmuit”.

Au continuat să meargă, până când au ajuns la o mică oază, unde au hotărât să se scalde. Cel care fusese 
pălmuit era cât pe ce să se înece, dar prietenul său l-a salvat. După ce şi-a revenit în urma sperieturii, a scris 
cu litere mari pe o piatră: „Astăzi, cel mai bun prieten al meu mi-a salvat viaţa”.

Cel care l-a pălmuit, iar apoi i-a salvat viaţa, l-a întrebat curios: „De ce, când te-am făcut să suferi, ai scris 
pe nisip, iar atunci când ţi-am salvat viaţa ai scris totul pe piatră?” Prietenul a zâmbit şi i-a răspuns: „Când 
un prieten ne face să suferim, ar trebui să scriem asta pe nisip, de unde vântul iertării poate să-l şteargă. Iar 
când ceva frumos ni se întâmplă, ar trebui să-l gravăm în piatra memoriei sufl etului nostru, de unde nici un 
vânt să nu-l mai şteargă”. 

INTERPRETARE
De ce se comportau 
astfel?;
Cum a reacționat perso-
najul X?;
Cum interpretați reacțiile 
personajelor?;
Cum ați fi  acționat voi în 
condiții similare?;
Care sunt valorile trans-
mise de aceste povești?;
Ce semnifi caţie are, pent-
ru tine, ceea ce ai experi-
mentat?
Ce ai descoperit despre 
tine/ceilalţi?;
Cum interpretezi ceea ce 
ai trăit?;
La ce te gândeşti...?, Cu ce 
asociezi...?;

APLICARE
Ce/Cum voi aplica ceea 
ce am învățat din această 
povestire/acest joc?;
Ai avut experienţe simi-
lare în viaţa ta?;
În ce situaţii ai putea 
aplica cele învăţate?;
Ce ai schimba la tine în 
urma experienţei?;
Ce ai putea recomanda 
altora afl aţi într-o situaţie 
asemănătoare?

20’

Practică
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Un Consiliu din care fac parte reprezentanți ai tuturor acestor țări se va reuni pentru discuta, negocia 
și a ajunge la un rezultat favorabil tuturor.

Concepeți:
1. Pledoaria reprezentantului țării Lectoria (aproximativ 100 cuvinte)
2. Pledoaria reprezentantului țării Zidaria (aproximativ 100 cuvinte)
3. Pledoaria reprezentantului țării Silvania (aproximativ 100 cuvinte)
4. Câte 2 întrebări pe care le adresează reprezentantul fi ecărei țări celorlalte 2.
5. Strategia de negociere a uneia dintre țări, la alegere, în urma întrebărilor primite (100-200 
cuvinte), pentru a-și asigura un rezultat favorabil.

ATENȚIE! Parcurgeți etapele unei experiențe structurate de învățare prin întrebările adresate.

60’

Practică

Într-o lume imaginară, există trei țări numite Lectoria, Zidaria, Silvania. Aceste țări se 
afl ă de-a lungul unui râu și au următoarele caracteristici:

Lectoria: 
- locuitorii sunt visători, trăiesc din cărți; valoarea lor de bază o reprezintă cartea; nu se 

arată interesați de construcții dar, dacă sunt valorifi cați, pot pune știința acumulată din cărți la temelia unor 
construcții comune; ar putea fi  inundați de cei din Zidaria; ar putea rămâne fără cărți dacă s-ar tăia pădurile 
din Silvania și s-ar închide tipografi a; distribuie peste tot cărțile pe care le tipăresc.

Zidaria: 
- oamenii trăiesc spre a construi; țara lor este puternic industrializată și poluează grav  mediul; au nevoie de 
lemne pentru construcţii și le folosesc din Silvania, iar deșeurile le aruncă în răul care traversează țara; nu 
pun mare preț pe lectură; nu-i interesează unde depozitează deșeurile rezultate din munca lor; îi consideră 
pe cei ce citesc cu capul în nori, visători, dezinteresați, neglijenți și nu cred că vor putea colabora cu ei; pe cei 
din Silvania îi consideră primitivi.

Silvania: 
- trăiesc și se hrănesc natural; oxigenul nepoluat reprezintă sursa vieții lor; suferă din cauza deșeurilor arun-
cate de către cei din Zidaria în apa ce le străbate țara; defrișarea pădurilor de către locuitorii din Zidaria 
produce inundații în Silvania .

Punctul pe i
Învățarea experiențială este e� cientă indiferent de disciplina la care este valori� cată. În cazul 
Religiei, însă, rolul său devine și mai important, datorită faptului că viața morală și spirituală 

presupune întotdeauna acte concrete și trăiri personale, și nu doar operarea cu noțiuni și 
cunoștințe. În fond, Religia are ca obiect însăși viața omului și, din acest motiv, învățarea expe-

riențială este un instrument compatibil în chip deosebit cu obiectivele generale ale acestei discipline.



Respectarea și încurajarea
experierii religioase a elevilor

(60’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Respectarea actelor religioase ale elevilor
2. Încurajarea și susținerea experierii principiilor creștine
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți conștientiza necesitatea respectării experiențelor religioase personale
• Veți putea să vă familiarizați cu o serie de situații în care se impune 
folosirea cu discernământ a corectării unor obiceiuri religioase
• Veți avea posibilitatea să expuneți câteva modalități de încurajare a 
experierii religioase a elevilor

III. Cuvinte-cheie
respectare, obicei, mediu familial, experiere, acte religioase, practicant
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5’

Primii pași

30’

Teorie

Se întâmplă uneori ca, în cadrul orei de Religie, elevii să facă mărturisiri privitoare la 
modul în care ei receptează credința. Atitudinea lor este îmbucurătoare și, ca atare, me-
rită încurajată, fi indcă intervențiile de acest gen relevă o preocupare sporită față de actul 
religios. În condițiile în care profesorul nu acordă atenția cuvenită destăinuirilor în care 
sunt relatate experiențele religioase ale tinerilor, această atitudine va periclita în mare 

parte reușita demersului său didactic. De ce? Pentru că unul din scopurile principale ale acestei discipline 
este acela de a-i determina pe elevi să experieze cunoștințele învățate. Ignorând, nerespectând sau neîncu-
rajând modul în care aceștia aplică principiile creștine, profesorul nu face altceva decât să reducă ora de 
Religie la o simplă disciplină în care sunt prezentate noțiuni pur teoretice. 

În această secvență, recomandăm respectarea și încurajarea experiențelor religioase personale ale ele-
vilor. Cu alte cuvinte, considerăm că asumarea subiectivă a principiilor implicate de credința noastră este 
absolut necesară pentru o creștere spirituală corectă, conștientă și personală.

1. Respectarea actelor religioase făcute de elevi 
Maniera în care elevii experiază credința este extrem de variată. Acest fapt se datorează 
în cea mai mare măsură mediului de proveniență și experienței lor personale. Deprinde-
rile pe care un copil le dobândește de la părinți sau de la rudeniile apropiate, marchează 
într-un mod vizibil și raportarea la orice act religios. Un elev care provine dintr-o familie 
de creștini practicanți se comportă diferit de unul care are părinți indiferenți față de Biserică. 

Aceste aspecte, cumulate cu personalitatea pe care elevul și-a dezvoltat-o în timp, determină o abordare mar-
cată de mult subiectivism a oricărui fapt religios. 

  Fiind infl uențați de atâția factori, copiii nu mai au siguranța că modul în care ei experiază credința 
este corect. Ca atare, își expun perspectiva înaintea colegilor și a profesorului, sperând că li se va oferi o solu-
ție sau li se va infi rma/confi rma abordarea. Alții, fi ind convinși că ceea ce fac este bine, își prezintă experiența 
lor religioasă și așteaptă ca profesorul să îi aprobe și, dacă se poate, să ofere comportamentul lor exemplar ca 
reper pentru ceilalți. În ambele situații, profesorul are responsabilitatea de a le respecta elevilor experien-
țele religioase. Chiar dacă nu este de acord în totalitatea cu ceea ce spun ei, ar fi  imprudent să desconsidere 
modul în care aceștia au înțeles să aplice principiile religioase. Indiferent dacă le va infi rma sau confi rma con-
cordanța experienței lor cu regula de credință, elevii vor fi  mulțumiți dacă vor sesiza că profesorul le respectă 
mijlocul prin care au experiat noțiunile învățate. 

Bunica mea, Maria, a fost o femeie foarte credincioasă. De la ea am învățat să mă rog și nu cu orice ru-
găciune, ci cu rugăciunea inimii. Ea mi-a zis că, de voi zice de cinci ori seara și de cinci ori dimineața această 
rugăciune, Domnul Iisus Hristos îmi va ierta 10 păcate. Eu am crezut-o și cred până astăzi că a avut dreptate! 
Rugăciunea pe care mi-a cerut s-o învăț suna cam așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-te 
și mă miluiește pe mine păcătosul! Având în vedere ce cuvinte a inserat în textul clasic al rugăciunii se poate 
deduce cu ușurință că bunica a fost greco-catolică! Ce credeți că i-aș fi  răspuns unui profesor de Religie dacă 
acesta mi-ar fi  spus că bunica nu m-a învățat cum trebuie rugăciunea? Pe cine aș fi  crezut, pe el sau pe bunica 
mea? Profesorul ar fi  avut dreptate din perspectiva confesională, dar bunica mea, cu ce a greșit că m-a învățat 
să-i cer Domnului să se îndure mai întâi de mine și apoi să fi e milostiv? 

Prin această mărturisire, am dorit să evidențiez cât este de important ca profesorul de Religie să trateze 
cu mare � nețe experiențele religioase pe care elevii i le mărturisesc. Un gest nepotrivit de dezaprobare sau de 
desconsiderare riscă să dăuneze mult relației sale cu elevul. În schimb, când profesorul încurajează experien-
țele religioase, relația sa cu elevul va fi  una apropiată și, suplimentar, tânărul va deduce că nu este prea departe 
de viețuirea pe care o așteaptă Dumnezeu.

Raportarea corectă la experiențele religioase ale elevilor
„…Pavel, după ce a străbătut părţile de sus, a venit în Efes. Şi găsind câţiva ucenici, a zis către ei: 

Primit-aţi voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. 
Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis: În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul 

pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos.
Şi auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Şi punându-şi Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt 
a venit asupra lor şi vorbeau în limbi şi prooroceau. Şi erau toţi ca la doisprezece bărbaţi.” (FAp 19,1-7)



3

Pentru a avea o atitudine corectă față de experiențele religioase ale elevilor care nu sunt în confor-
mitate deplină cu învățătura de credință, este important să avem în vedere o paradigmă paulină. În cadrul 
celui de-a treia călătorii misionare, Sfântul Apostol a ajuns în Efes. Acolo, el s-a întâlnit cu câțiva tineri și i-a 
întrebat dacă au primit Duhul Sfânt atunci când au crezut (Sfântul Pavel avea în vedere Taina Mirungerii). 
Tinerii i-au răspuns că nici măcar nu au auzit de existența unui asemenea Duh. La auzul acestui răspuns 
Sfântul Pavel:

Varianta 1: a început să-i apostrofeze și să-i certe: Nepricepuților… ce răspuns mai e și acesta? N-ați 
prea dat pe la biserică… Umblați pe aiurea? Unde vă e mintea când se vorbește cuvântul Domnului? Ziceți că 
nu ați auzit de Duhul Sfânt, dar în psalmul 50 ce zice David? Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine…! Prin 
aceasta îmi arătați că nici rugăciunile elementare nu le știți… Nu vă interesează mai nimic, să vă fi e rușine! 
Sunteți botezați măcar?

Varianta 2: a realizat de îndată unde este problema și i-a întrebat sub ce formă au primit botezul. 
Tinerii au răspuns cu sinceritate că au primit botezul lui Ioan Botezătorul.

Varianta 1: Botezul lui Ioan!?! Pe ce lume trăiți, nepricepuților? Botezul acela nici nu se mai practică. 
Sfântul Ioan a murit de mult timp… Acum e în vigoare doar botezul Domnului care se face în numele Sfi ntei 
Treimi. Nu intrăm în amănunte, oricum sunteți pe lângă. Treceți încoace să vă botez ca să nu cumva muriți 
și să ajungeți în iad…

Varianta 2: Înțelegând pe deplin situația lor, Sfântul Pavel le-a explicat faptul că botezul lui Ioan era 
menit să trezească în oameni pocăința și că misiunea profetului era aceea de a învăța poporul să creadă în 
Iisus Hristos. Înțelegând de îndată cum stau lucrurile, tinerii au cerut să fi e botezați în numele Domnului.

După săvârșirea acestei Taine, Apostolul și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt de care nici nu auziseră 
până atunci a început să lucreze în ei într-un chip minunat, oferindu-le darul proorociei și al vorbirii în limbi.

Oare ce sorți de izbândă ar fi  avut Sfântul Pavel dacă ar fi  folosit prima varianta? Lipsa de înțelegere 
și incisivitatea nu ar fi  determinat nicidecum dorința lor de a fi  botezați în numele Domnului. Respectul față 
de experiența lor religioasă și explicația calmă și potrivită sunt cele care au schimbat numaidecât datele pro-
blemei. Ați sesizat cât de ușor s-au lăsat convinși? O frază a fost de ajuns să le schimbe întreaga perspectivă. 
Restul a plinit Duhul Sfânt. De vom lucra în același duh cu Apostolul, oare cum va activa în noi Duhul Sfânt?

Ce îi răspundeți unui elev care vă întreabă dacă este bine să se roage întins pe pat? El așa s-a 
obișnuit și îi este mult mai comod să stea așa, decât în genunchi. Răspundeți în aproximativ 
100 de cuvinte.

30’

Practică

  Temă de refl ecție 
Cum v-ați simți dacă cineva v-ar spune că modul în care vă practicați credința într-o anumită situ-
ație nu e bun, ci smintitor, nepotrivit și chiar păcătos? Dacă v-ar deranja, atunci gândiți-vă că și pe 

alții îi deranjează o atitudine similară!
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2. Încurajarea și susţinerea
experierii principiilor creștine 

Pe lângă respectarea modului în care elevii sunt obișnuiți să experieze credința, profeso-
rul de Religie are menirea de a încuraja și aplicarea principiilor promovate de credința 
noastră. Este cât se poate de evident că un tânăr învață mult mai bine o noțiune teoretică 
dacă i se oferă posibilitatea să o pună în practică mai întâi. De aceea, este chiar indicat ca 
profesorul să ofere elevilor oportunitatea de a descoperi credința prin experiere personală. 

Însă această invitație la fapte nu se poate face oricum. Nu rezolvi mai nimic dacă îi spui elevului să postească, 
să meargă la biserică, să se roage, să fi e milostiv… Aceste afi rmații sunt privite de multe ori cu dezinteres. 
Fără o motivare care să le trezească elevilor curiozitatea de a vedea cum este să faci unul din lucrurile cerute, 
nu se rezolvă nimic. Prin urmare, se recomandă ca profesorul să găsească o modalitate e� cientă prin care să-i 
determine pe elevi să simtă ei înșiși impulsul de a experia ceva din chestiunile pe care le învață la școală. 

Când profesorul reușește să-i stârnească curiozitatea elevului, sunt șanse mari ca acesta să experieze 
ce i se spune. În caz contrar, tânărul nu va simți nicio determinare spre a înfăptui ceva. Ca atare, elevilor li se 
pot prezenta întâmplări din experiența personală sau a altor persoane ce ies din banalul cotidian, care pot să 
suscite sufi cient de mult interesul pentru a face un gest asemănător. Spre exemplu, un coleg mi-a povestit la 
un moment dat că un domn în vârstă, care vindea fl ori undeva la colțul unei clădiri din centrul orașului, l-a 
abordat și că au schimbat câteva vorbe. Îmi veți spune că nimic nu este neobișnuit. Dar dacă vă voi spune că 
dialogul dintre ei a fost în limba franceză, ce ați mai zice? În acest sens, obișnuiesc să împărtășesc tinerilor 
mei de la școală experiențe din viața mea care ar putea să-i inspire să facă asemenea. 

Aici fac o mărturisire.
Mie îmi face mare plăcere să povestesc cu femeile de etnie rromă ce vând fl ori de câmp, nu ghiocei… 

(când e sezonul ghioceilor, nu poți face ușor diferență între speculanți și � orărese de profesie!!!) Mătușile astea 
nu folosesc cuvinte de genul: Domnu' dă-mi…!, fă-mi…!, adu-mi…! Nu sunt miloage! Ele încearcă să capteze 
altfel pe posibilii cumpărători. Dacă te văd așa mai tinerel, un-doi te îndeamnă să-i duci niște fl ori iubitei. 
Atenție, nu orice fl ori, ci fl ori proaspete culese pe rouă…! Dar să intrăm în subiect. Într-o zi, o astfel de fl o-
răreasă mă abordează din mers. Sesizându-mi verigheta, schimbă un pic discursul și îmi spune că aceste fl ori 
unicat i-ar face soției mele ziua mai frumoasă… etc. Pe scurt, m-a convins. Când am scos banii din buzunar 
să-i plătesc fl orile, i-am scăpat pe jos. Femeia, spontană, cu un zâmbet șmecher în colțul gurii îmi spune: 
(citez): Vai, domnu'! Nu-mi faceți mizerie aici că nu am mătură să curăț! Bine dispus fi ind de reacția ei, i-am 
plătit fl orile cu generozitate și am plecat. 

Dacă ați întâlni și voi o astfel de fl orăreasă, i-ați cumpăra fl orile? Iată cum poate fi  stimulată, încurajată 
și susținută o astfel de experiența care, dincolo de aparențe, e o faptă a milosteniei specifi că învățăturii creștine.

25’

Teorie

„Trei voi! Trei noi! Miluiește-ne pe noi!”

Audio

Concluzie: Se întâmplă adeseori să avem de-a face la clasă cu experiențe inedite. Tinerii pot să-și 
manifeste credința într-o formă pe care nu am înclina să o descriem drept „canonică”. S-ar putea să experieze 
ceva asemănător cu cei trei oameni care se rugau în mod simplu Domnului prin cuvintele: „Trei voi! Trei noi! 
Miluiește-ne pe noi!”. De ce să-i oprim? Oare nu sufl ă Duhul unde vrea?! Dacă e de la Domnul, va dura în timp, 
dacă nu, nu – vorba lui Gamaliel! (FAp 5,37-38) Ca atare, profesorilor de Religie li se cere mult discernământ.
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1. Prin ce modalitate pozitiv-creativă ați putea motiva un elev să experieze un act religios? 
Răspundeți în aproximativ 100 de cuvinte.
2. Cum considerați că este mai potrivit să îl îndemnați pe un tânăr să experieze iubirea de 
vrăjmași? Răspundeți în aproximativ 100 de cuvinte.

10’

Practică

Punctul pe i
Având în vedere faptul că disciplina Religie își propune să ofere elevilor suportul teoretic pentru 
experierea concretă a credinței, profesorii au menirea de a înlesni acest demers. Ca atare, este 

indicat ca aceștia să respecte modul în care � ecare experiază credința potrivit mediului de unde 
provine și personalității sale și să încurajeze descoperirea valorilor spirituale prin experiență.



Paradigme contemporane
de experiere a credinţei
(60’ teorie, 120’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. De� nirea și speci� cul paradigmei
2. Paradigmă: arhiereul (mitropolitul Bartolomeu)
3. Paradigmă: convertitul (Nicolae Steinhardt)
4. Paradigmă: � losoful (Andrei Pleșu)
5. Paradigmă: actorul (Dan Puric)
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște tipuri de persoane care pot fi  prezentate elevilor ca para-
digme de experiere a credinței
• Veți putea să vă familiarizați cu câteva aspecte din viețile unor modele 
contemporane de asumare a credinței
• Veți avea posibilitatea să identifi cați alte paradigme, în cadrul aplicațiilor 
practice 

III. Cuvinte-cheie
paradigmă, credință, sfi nți, contemporani, arhiereu, actor, fi losof, convertit
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Dacă avem curiozitatea să deschidem o carte în care sunt expuse viețile sfi nților de peste 
an, vom constata că sfi nțenia, idealul suprem al vieții omenești, nu este rezervată unei 
categorii elitiste din creștinism cum ar fi  clericii sau monahii ci, dimpotrivă, aceasta este 
experiată de o mulțime de oameni care sunt asemenea nouă. Astfel că, printre aceștia 
vom găsi copilași precum Sfânta Filoft eia de la Argeș, tineri virtuoși care și-au păstrat 

curăția indiferent că au fost amenințați cu moartea sau ademeniți cu bogăție și plăceri (Sfântul Ioan Valahul), 
tinere de a căror frumusețe și înțelepciune au rămas mirați învățații lumii (Sfânta Ecaterina din Sinai), mili-
tari de carieră care și-au dat viața pentru credința lor în Iisus Hristos (Sfântul Mina, Sfântul Gheorghe), dem-
nitari (Sfântul Dimitrie), împărătese (Sfânta Irina), domnitori care nu s-au lepădat de credința strămoșească 
nici atunci când au asistat la decapitarea copiilor lor (Sfântul Constantin Brâncoveanu), păstori de animale 
(Sfântul Spiridon), medici (Sfântul Pantelimon), iconari (Sfântul Andrei Rubliov), elevi și studenți care au 
mărturisit în închisorile comuniste etc. Aceste categorii de oameni care au ajuns să dobândească sfi nțenia ne 
certifi că faptul că, în creștinism, nu găsim „rețete” de mântuire. Fiecare are posibilitatea să se mântuiască într-o 
manieră proprie, indiferent de statutul, vârsta sau profesia sa. Tot ceea ce trebuie să facem este să privim la 
înaintașii noștri, să vedem cum și-au încheiat viața și să le urmăm credința (Evrei 11).
 Secvența de față propune ideea că elevul poate fi  încurajat să asume o paradigmă de sfi nțenie care îi 
este apropiată sufl etului, preocupărilor, idealurilor și stilului său de viață.

5’

Primii pași

1. Defi nirea și specifi cul paradigmei 

Paradigmele de experiere a credinței nu sunt constituite numai de sfi nții consacrați pe 
care îi avem în calendare, ci și de semenii noștri care au asumat în chip real chemarea 
Domnului care ne îndeamnă la desăvârșire.
De multe ori avem impresia că sfi nții sunt niște oameni cărora li s-a rânduit să ajungă la 
acest statut privilegiat fără prea mult efort. Ni se pe pare că aceștia s-au născut să fi e sfi nți 

și, ca atare, viața lor a fost lipsită de zbucium, căderi, neputință, umilință, disperare. Această opinie este cât 
se poate de eronată. Este posibil ca, prin acest mod de gândire, să ne justifi căm neputința și lipsa de râvnă. 
Însă, dacă-i privim cu atenție pe s� nți, vedem că au avut scăpări și neputințe asemenea nouă. Nu s-a lepădat 
Apostolul Petru de trei ori de Mântuitorul în ceasul pătimirilor? El care s-a și jurat că nu-l va părăsi pe Iisus 
Hristos, iată ce faptă reprobabilă a făcut! Nu l-a prigonit Apostolul Pavel pe Hristos înainte de convertire? Și 
atunci? Să ne gândim și la Sfântul Iacob Persul cel care, de teama chinurilor și din puțina sa credință, a jertfi t 
idolilor, când împăratul i-a cerut să o facă. Dar, mai apoi, mustrat fi ind de soția și mama sa, a răbdat chinuri 
de neînchipuit pentru mintea omenească. Nu s-a simțit, oare, Sfântul Siluan Atonitul părăsit multă vreme de 
harul lui Dumnezeu, pentru mândria sa? Și exemplele pot continua… Așadar, aceste exemplifi cări confi rmă 
faptul că modelele pe care Sfânta Scriptură și experiența Bisericii ni le pun la dispoziție pot fi  urmate și pot fi  
luate ca reper în viețuirea noastră duhovnicească. 
 Într-una din omiliile sale, mitropolitul Bartolomeu spunea că, atunci când vom sta înaintea scaunului 
de judecată al Mântuitorului, de față vor fi  toți sfi nții. Dacă Judecătorul va vedea că începem să ne scuzăm că 
nu am ajuns la desăvârșire, din diferite motive, ne va întreba cu ce ne-am îndeletnicit în viață. Dacă îi vom 
răspunde că am fost medici, soldați sau orice altă profesie, degrabă va chema pe unul din doctorii fără de 
arginți, pe unul dintre sfi nții militari sau pe vreunul dintre sfi nții care a avut aceeași slujbă ca noi și, astfel, ne 
va lăsa fără cuvânt de apărare.
 De asemenea, sfi nții din calendarul Bisericii nu aparțin unei epoci primare, îndepărtate, ci de multe 
ori sunt contemporani cu noi. Citeam nu demult că un tânăr militar rus a fost canonizat de Biserică pentru 
că a suferit moarte martirică. Cei care au asistat la uciderea lui au mărturisit că, înainte de a fi  martirizat, 
tânărul a refuzat să-și arunce crucea de la gât. Curajul tânărului respectiv nu este cu nimic mai prejos decât 
bărbăția pe care au avut-o mucenicii de odinioară. Prin urmare, și astăzi avem sfi nți printre noi, chiar dacă 
nu fi gurează încă în calendar. Canonizarea sfi nților se face în timp și după reguli precise. Cazul tânărului 
acesta este unul excepțional. Dar oare marii duhovnici contemporani nu pot fi  asumați ca modele de viață 
trăită în credință? Să ne gândim la părintele Cleopa sau la părintele Teofi l de la Sâmbăta de Sus, la părintele 

10’

Teorie
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2. Paradigmă: arhiereul (mitropolitul Bartolomeu)

Recomandarea unui episcop ca model pentru tineri este de-a dreptul o provocare. Ce ar 
putea să învețe elevii unui liceu cu profi l real de la un astfel de cleric, în afară de calitățile 
care sunt specifi ce sacerdoților (credință, virtute, jertfelnicie, iubire de aproapele)? 
Dar dacă ierarhul model pe care l-am avea în vedere ar fi  fostul mitropolit al Clujului 
Bartolomeu? Oare ar avea elevii ce să învețe de la un monah nonconformist care obișnuia 

să nu poarte veșmântul călugăresc, de la conducătorul grevei studențești anticomuniste și antirevizioniste de 
la Cluj din anul 1946, de la un scriitor ale cărui volume sunt editate de prestigioasa editură Polirom, de la un 
deținut politic care a fost persecutat și urmărit chiar și după eliberarea din închisoare, de la cel care, după 
căderea regimului comunist, a refuzat patriarhatul, de la diortositorul Bibliei, de la ierarhul care a atras spre 
Biserică un număr impresionant de intelectuali și studenți prin cuvântările inegalabile pe care le rostea de 
la amvonul catedralei din Cluj, de la cel care a fost supranumit leul din Ardeal, de la cel care a îndrăznit să le 
spună politicienilor veniți la mănăstire la Nicula să își ia stetoscoape pentru a simți pulsul națiunii?... 

 Oricare din aceste calități ar putea să-și găsească ecou în sufl etul unui tânăr care este preocupat de 
desăvârșirea sa intelectuală și morală. Dacă nu, atunci cel puțin sfaturile pe care mitropolitul le adresa în 
special tinerilor la sfârșitul fi ecărei cuvântări de la catedrală ar putea să devină un imbold spre urmarea 
credinței. Pentru a valorifi ca modelul marelui ierarh în activitatea dumneavoastră la clasă, resursele sunt extrem 
de bogate atât sub forma tipărită a lucrărilor sale, cât și sub forma audio a predicilor care sunt adevărate cuvinte 
cu putere multă.

15’

Teorie

Arsenie Papacioc și la alții. Oare viața lor de sfi nțenie nu constituie un argument sufi cient de puternic care să 
ne determine să le urmăm modul de viețuire? 
 Paradigmele de experiere a credinței nu sunt atât de îndepărtate pe cât credem. Acestea sunt printre 
noi și nu este necesar să facem un efort prea mare ca să le vedem. Pe lângă acești părinți la care ne-am referit, 
modele de viețuire creștină pot fi  găsite în aproape toate domeniile în care oamenii își desfășoară activitatea. 
Putem găsi paradigme printre convertiții la credință, printre episcopi, scriitori, actori, printre profesorii de la 
școală, printre tinerii de lângă noi sau printre oamenii care lucrează în diferite întreprinderi sau fi rme. 

  Temă de re� ecție 
Oare un sculer-matrițer credincios care este profesionist în 

ceea ce face poate �  luat ca model?
(Să nu punem stavilă Duhului, care su� ă unde vrea!)

Exercițiu individual
Descrieți profi lul unui om despre care credeți că ar putea constitui o paradigmă pentru 
elevi. Motivați-vă alegerea în aproximativ 100 de cuvinte. 

Exercițiu individual
Identifi cați o altă fi gură de arhiereu care ar putea fi  un model pentru tineri. Subliniați cali-
tățile care ar putea fi  urmate de aceștia (aproximativ 100 de cuvinte). 

25’

Practică

25’

Practică

Profesorul de teologie socială, Radu Preda, vorbind despre impactul pe care l-a avut mitropolitul 
asupra clujenilor, amintea într-o cuvântare că în ziua înmormântării arhiereului s-a urcat într-un 
taxi pentru a veni la catedrală. Afl ând unde merge, taximetristul i-a zis, fără să știe că persoana pe 
care o transportă fusese unul din apropiații mitropolitului, că bătrânul i-a schimbat viața, atât lui, 

cât și familiei sale. Cuvântările episcopului l-au determinat să se apropie de Biserică.
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3. Paradigmă: convertitul (Nicolae Steinhardt) 

4. Paradigmă: fi losoful (Andrei Pleșu)

4. Paradigmă: actorul (Dan Puric)

Pe lângă călugării cuminți și înduhovniciți, monahismul ortodox românesc a avut parte și 
de câteva fi guri monahale atipice care s-au evidențiat îndeosebi prin cultura lor profană. 
Unul dintre aceștia este Nicolae Steinhardt, fi ul unui arhitect evreu, care în anii de 
detenție s-a convertit la creștinism. Detenția sa politică s-a datorat refuzului de a depune 
mărturie împotriva colegilor săi din lotul Noica-Pillat! Astfel că, pentru loialitatea sa față 

de prieteni, a primit 13 ani de muncă silnică. Însă încarcerarea avea să-i aducă cea mai mare bucurie a vieții, 
așa cum mărturisește în scrierile sale. Botezat în taină de preotul Mina Dobzeu, Nicolae Steinhardt a simțit 
că se eliberează de „orice dubiu, șovăială, teamă, lene, descumpănire” (Primejdia mărturisirii, 178). După 
eliberare, s-a stabilit la mănăstirea Rohia din Maramureş, unde a redactat cartea care l-a făcut cunoscut lumii 
întregi: Jurnalul fericirii. Publicată post mortem, cartea sa de memorii primește în anul 1992 premiul Cartea 
anului. Monahii de la Rohia își amintesc că părintele Nicolae le spunea adesea că ei, în calitate de creștini, 
nici nu își dau seama de cât bine au parte. Faptul că s-au născut și au crescut cu valorile creştine îi determină 
adeseori să nu realizeze că sunt învăluiți de har! 

În ultima perioadă, unii intelectuali au început să se apropie tot mai mult de Biserică. Se 
pare că aici găsesc sensul vieții, aici căutările și frământările lor iau sfârșit sau, mai bine 
zis, sunt orientate spre o dimensiune care-i duce în veșnicie. Unul din aceștia este Andrei 
Pleșu. Apropierea sa de Biserică i-a infl uențat mult opiniile și l-a determinat să abordeze 
în scris subiecte de natură biblică și teologică. Diferența dintre el și colegii săi fi losofi  

este din ce în ce mai evidentă. Acest fapt se poate observa cu ușurință în emisiunile în care dialoghează pe 
diverse teme cu Gabriel Liiceanu (50 de minute cu Pleşu şi Liiceanu). Spre deosebire de acesta, Pleșu iradiază 
de optimism chiar și acolo unde scepticul său interlocutor nu lasă nicio urmă de speranță. Când a lansat 
volumul Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Andrei Pleșu mărturisea că scrisul acestei cărţi l-a scos 
dintr-un mare impas. Interpretarea și cugetarea la cuvintelor sfi nte ale Mântuitorului „l-au repus pe axa vieții”.

Tinerii sunt tentați să își aleagă modele dintre muzicieni sau actorii care corespund dorințelor 
sau așteptărilor lor. Această tendință poate fi  înțeleasă cu ușurință, deoarece sufl etele lor 
sunt sensibilizate de artă. Având în vedere acest fapt, putem intui cu lejeritate cât de mult îi 
pot infl uența pe elevi opiniile unor astfel de persoane. În urmă cu câțiva ani, renumitul mim 
Dan Puric, un actor de talie internațională, a început să-și exprime, atât prin spectacole 

(ex. Don Quijote, Su� et românesc), cât și în cadrul unor conferințe, atașamentul său față de valorile naționale și 
creștine. Profesionalismul și talentul său oratoric au făcut ca discursul său să aibă un efect puternic mai ales în 
rândul studenților. Încercarea sa de a ridica moralul su� etului românesc a dat roade. Prin aceasta, Dan Puric nu 
a făcut altceva decât să măture poteca spre Biserică, așa cum chiar el declară într-un interviu. 

5’

Teorie

5’

Teorie

5’

Teorie

Exercițiu pe grupe
Cum ați putea să-i motivați pe elevi să fi e loiali colegilor, pornind de la episodul în care 
Nicolae Steinhardt a refuzat să-și trădeze prietenii? Răspundeți în aproximativ 100 de cuvinte.

Exercițiu individual
Pornind de la sintagma „creștinismul este adevărata fi lozofi e”, alcătuiți un text de aproxima-
tiv 100 de cuvinte în care să argumentați ideea că valorile creștine pot infl uența decisiv viața 
unui intelectual.

20’

Practică

20’

Practică
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Exercițiu pe perechi
Dați exemplu de un muzician cunoscut care ar putea fi  prezentat tinerilor ca paradigmă de 
experiere a credinței. Argumentați alegerea în aproximativ 100 de cuvinte.

20’

Practică

Mucenicia mimului Ardalion (fragment audio)

Audio

Punctul pe i
Paradigmele de experiere a credinței care pot să in� uențeze su� etele tinerilor nu trebuie căutate 

doar în rândul preoților sau al călugărilor. Astfel de modele pot �  găsite și în rândul oamenilor de 
cultură, printre scriitori, profesori, actori etc.. Singura condiție pentru ca aceștia să poată � 

considerați drept paradigme este ca modul lor de viețuire să își aibă izvorul în Sfânta Scriptură. 



Reperele echilibrului dintre libertate şi dogmă 
(învăţătură de credinţă) în ora de Religie 

(90’ teorie, 120’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. echilibrul dintre libertate și dogmă: de� niri și delimitări 
2. Între „a bate câmpii” libertăţii și „chipul acru al habotniciei” 
3. Între „Dox” și „Paradox” 
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi identi� ca modalităţi de armonizare a libertăţii cu prezentarea dogmelor
• Veţi putea explica mai bine aparenta incompatibilitate a termenilor „libertate” 
și “dogmă”
• Veţi putea aplica diferite strategii didactice cu rol responsabilizator 

III. Cuvinte-cheie
libertate, dogmă, echilibru, analogie, canoane, intelectuali, Biserică.

P6

U1 S1

T2
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10’

Primii pași

1. Echilibrul dintre libertate și dogmă: defi niri și delimitări 

40’

Teorie

În secvența de față, vom încerca împreună să găsim reperele și să stabilim echilibrul din-
tre libertate și dogmă în cadrul activităţii noastre la clasă, prin ora de Religie. 
Nu ne vom supăra pe cei care consideră ideea de religie, de credinţă religioasă ca o 
„închistare”, ca o „blocare”, o „închidere” în dogme. Ei sunt cei căzuţi în extrema libertăţii, 
libertate despre care vom vorbi în cele ce urmează. 

Nu ne vom supăra nici pe cei care duc la extremă ideea de dogmă…, deşi istoria ne prezintă mai multe 
exemple în care, din dorinţa de a apăra (prea înverşunat) un adevăr de credinţă s-a ajuns exact la opusul 
ţelului iniţial, rezultând câte o „mică” erezie. 

Nu ne vom supăra nici pe cei care în nesfârşite căutări încearcă să îmbine rugăciunea inimii cu tehnicile 
yoga sau untdelemnul s� nţit de la Sfânta Taină a Maslului cu tehnica radiesteziei…  

Ideea de bază a celor trei exempli� cări de mai sus dar şi a secvenţei în integralitatea sa este aceea că, 
alături de dogme, revelaţia se trăiește și se transmite în cultul și spiritualitatea Bisericii. De aceea, demersul 
nostru didactic, misiunea noastră la clasă trebuie să se întemeieze în mod echilibrat pe cele trei surse: dogmă, 
cult şi spiritualitate. 

Echilibru Libertate Dogmă
echilíbru n., pl. e (fr. équilibre, d. 
lat. aequi-librium [d. aequus, egal, și li-
brare, a cumpăni). Cumpănire, starea 
de repaus a unui corp solicitat de forțe 
opuse care se distrug [...] Fig. Justa 
combinare a puterilor.

libertáte, libertăți, s.f. 
Posibilitatea de a acționa după 
propria voință sau dorință

dogmă (lat. dogmatis), adevăr funda-
mental al unei doctrine; în înţeles religios 
dogma este un adevăr fundamental revelat 
de Dumnezeu și formulat de Biserică prin 
ajutorul Sfântului Duh, care a luminat pe 
profeţi [...] și pe S� nţii Părinţi, care în si-
noadele ecumenice au formulat dogmele. 

August Scriban, Dicţionarul limbii 
româneşti, Institutul de Arte Gra� ce 
„Presa bună”, Iași, 1939.

Academia Română, Institutul 
de Lingvistică “Iorgu Iordan”, 
Dicţionarul explicativ al limbii 
române, Ed. Univers Enciclope-
dic Gold, Bucureşti, 22009.

Ene Braniște, Ecaterina Braniște, Dic-
ţionar enciclopedic de cunoștinţe religioase, 
Ed. Diecezană, Cransebeș, 2001, p. 141. 

Despre echilibru şi mai ales despre pierderea lui am putea discuta o veşnicie... La creaţie, 
după multă muncă, Dumnezeu constata că „erau bune toate” (Fc. 1,31) ceea ce înseamnă 
că toate erau într-un echilibru perfect. Același lucru îl mărturisește și psalmistul: „Cel ce 
ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului” (Ps. 103,6). În 
traducerea Mitropolitului Bartolomeu Anania, acest aspect este clar evidenţiat și explicat: 

„Cel ce a întemeiat pământul pe temeinicia lui1, că-n veacul veacului el nu se va abate2”. Acest echilibru s-a 
destrămat oda tă cu intrarea păcatului în lume prin folosirea greșită a libertăţii primite de om la creaţie. 

În legătură cu libertatea ca „posibilitate de a acționa după propria voință sau dorință” nu vom insista 
foarte mult. Aceasta se reglementează zilnic de câte ori rostim rugăciunea „Tatăl nostru”. Foarte pe scurt: 
„facă-se voia Ta” sau, adaptând și traducând pentru tot poporul, „fă, Doamne, ca voia mea să coincidă cu 
voia Ta”. 

Despre dogmă, dacă stăm să cugetăm la valoarea personală a � ecărui participant de la Sinoadele 
Ecumenice, vom ajunge la concluzia că dogma formulată în comuniunea voinţelor atâtor înţelepţi trebuie 
să re� ecte un adevăr de credinţă. Pot doar să încerc să îmi imaginez frământările episcopilor din întreaga 
creștinătate, � ecare străduindu-se să își aducă aportul personal, � ecare străduindu-se să nu se lase in� uenţat 
de posibilele zone „alunecoase” ale unor religii locale sau ale unor sisteme � loso� ce ale vremii… 

1 temeinicia” (de la asfáleia) = stabilitate, siguranță, asigurare, certitudine.
2  klíno = „a înclina” talerul unei balante ce se a� a în echilibru stabil; „a se abate de la drumul stabilit”; „a se îndeparta”; „a rătăci”.
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Peste toate acestea vine, însă, harul Duhului Sfânt, ca liant al credinţei. „Cred” devine, astfel, „credem”. 
Cartea Faptele Apostolilor speci� că în capitolul 15, versetul 28 (� ind vorba de sinodul din Ierusalim din anul 
50) următoarele: „părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă”…

Problemele pot să apară în aceste cazuri atunci când se inversează ordinea şi ajungem la „părutu-s-a 
nouă şi Duhului Sfânt”…

Prima întrebare care se ridică în acest context este cum ajungem la echilibru între libertate și dogmă în 
activitatea noastră ca profesori de Religie, zi de zi, la clasă. Și aceasta mai ales pentru că, la nivel liceal, elevii 
ne „provoacă” în mod constant să le răspundem la întrebări neașteptate, uneori luându-ne chiar prin surprin-
dere prin perspectivele pe care le propun. Încercăm să propunem o serie de repere prezentate punctual, în 
funcție de care profesorul să-și construiască ora ca mediu al libertății dar și ca mediul al fermității în credință 
și mărturisire.

PROFESORUL

În raport cu libertatea… În raport cu dogma…
- primul pas este ca el însuși să � e un om liber în spirit și 
în gândire;
- prețuiește libertatea proprie și o respectă pe a celorlalți, 
indiferent de statutul lor;
- cultivă în elevi dorința de descoperire a adevăratei libertăți 
și de trăire în libertate; în acest sens, este posibil să � e 
nevoie de discuții îndelungate pe tema clari� cării a ceea 
ce înseamnă cu adevărat „libertate”, și nu o democrație 
prost înțeleasă;
- își de� nește un stil de predare a Religiei care îi este 
propriu și prin intermediul căruia consideră că poate 
asigura un proces educativ-formativ e� cient;
- conduce ora astfel încât elevii să � e atenți (cât mai mult 
posibil la această vârstă!) la conținuturile de învățare;
- se ghidează permanent după convingerea că viața în 
Hristos este o viață în libertate deplină și lucrează pentru 
a transmite elevilor această idee;
- asigură o comunicare deschisă cu multe discuții libere 
pe tematica din programă, asociind subiectele impuse de 
programă cu preocupările elevilor; 

- cunoaște foarte bine învățătura de credință a cultului 
căruia îi aparține și față de care are o mare responsabilitate;
- transmite elevilor învățătura de credință a cultului așa 
cum a învățat-o și cum o trăiește el însuși în mediul cultic;
- nu prezintă dogma ca pe ceva rigid, ci ca pe o temelie/
ancoră absolut necesară în viața spirituală;
- nu agasează elevii cu informații de tip dogmatic ci îi in-
troduce în sfera înțelegerii, mărturisirii și trăirii învățătu-
rii de credință; 
- se asigură că elevii au înțeles faptul că asumarea unor 
dogme nu presupune în chip automat pierderea/anularea 
libertății personale, ci că dogmele sunt, de fapt, expresii 
ale unei libertăți depline;
- teoretizează cu elevii pe tema istoricului formulărilor 
dogmatice, pentru a-i ajuta să se solidarizeze cu generațiile 
anterioare în ce privește asumarea acestora;
- nu refuză să discute cu elevii conținutul dogmelor, zona 
de exprimare rațională și nivelul care depășește rațiunea 
și face obiectul credinței � ecăruia.

Acestea sunt doar câteva repere menite să marcheze, cel puțin parțial, calea echilibrului în ce privește 
îmbinarea dogmei cu libertatea. Lista poate continua și îmbogățirea ei o poate realiza � ecare cadru didactic 
pentru sine, pe baza propriei experiențe didactice. Vă invităm, așadar, să refl ectați asupra posibilelor riscuri 
pe care le-ar implica o manieră mult prea liberă de predare a unei discipline care include și formulări de tip 
dogmatic dar, pe de altă parte, și avantajele unei prezentări a dogmelor care să le pună într-o lumină favora-
bilă și acceptabilă din perspectiva elevilor de liceu.

Model

Pentru a exempli� ca ideea 
de echilibru şi greutatea 
de a stabili echilibrul, se 
poate apela la două furcu-
liţe, un băţ de chibrit (sau 
o scobitoare) şi un pahar 
înalt. Cele două furculiţe 
(preferabil din acelaşi set) 
trebuie aşezate ca în imagi-
nile următoare: 



4

Până unde ne permitem să � m liberi în zona analogiilor dogmatice? În faţa claselor de liceu ne este 
din ce în ce mai greu să ne exprimăm în ceea ce privește anumite teme legate de adevăruri de credinţă di� cil 
de cuprins cu mintea, strict raţional. De aceea, este important ca, înainte de a trata aceste teme, să încercăm 
să pregătim oarecum terenul pentru o „relaxare” și o acomodare a raţiunii. Adică să încercăm să facem loc 
și credinţei... În cazul dogmei S� ntei Treimi sau făcând referire la Învierea Domnului poate că unele mici 
analogii ar ajuta pentru început:

• Sfânta Treime – una în Fiinţă dar în trei ipostasuri - în analogie cu cărămida (pământ, apă, 
foc), cu soarele (corp mineral, căldură și lumină)
• Învierea - analogie cu ciclul biologic al plantelor – „moartea” bobului în pământ, germinarea, 
„nașterea” în și prin lumină, creșterea și aducerea de rod

Astfel de analogii și exemple concrete pot facilita înțelegerea unor aspecte teologice care ar risca să 
rămână, altfel, într-o zonă obscură și față de care elevii vor simți doar reținere. Uneori, abordările simple și 
directe sunt cele care au cel mai mare succes. Să nu le evităm! 

Găsiţi şi prezentaţi două alte modele asociative prin care elevii să experimenteze „di� cul-
tatea” găsirii echilibrului.

Vom trece acum în partea practică a orei de Religie, oră în care trebuie să găsim un echili-
bru între învăţăturile Bisericii şi viaţa actuală a acesteia. Completați posibile întrebări și 
răspunsurile adecvate acestora în tabelul următor, în ceea ce priveşte anumite aspecte din 
viața femeii în Biserică aşa încât să respectaţi statutul de egalitate dintre femeie şi bărbat 
dar, în acelaşi timp, să interpretaţi corect canoanele Bisericii. 

20’

Practică

40’

Practică

Tema întrebării Posibilă întrebare din partea elevilor Posibil răspuns
1 Problema mestruaţiei
2 Problema machiajului
3 Problema interdicţiei de in-

trare în altar a femeii
4 Problema hirotonirii femeilor
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Ionică, elev eminent în clasa a XII-a, olimpic naţional la dezbateri (debate) susţine 
foarte convingător că dogmele Bisericii sunt nişte frâne în calea progresului spiritual 
al poporului nostru. 
Cerinţă: explicați întregii clase şi lui Ionică fapul că „prin munca s� nţilor, prin grija 
Bisericii si prin ostenelile predicatorilor, dogmele devin tot mai luminoase şi tot mai înţe-
lese de mintea credincioşilor, dar niciodată schimbate sau înlocuite” (Pr. I. Felea).

60’

Practică

2. Între „a bate câmpii” libertăţii şi „chipul acru al habotniciei” 

3. Între “Dox” şi “Paradox” 

15’

Teorie

25’

Teorie

Suntem! Iar din moment ce „ne-am pomenit” trăind - cum se exprimă părintele Stăni-
loae – înseamnă că existenţa noastră are un loc în planul lui Dumnezeu faţă de lume. Se 
complică situaţia în momentul în care ne întrebăm: „Cum trebuie să � u eu faţă de lume? 
Sau cum trebuie să � u faţă de Dumnezeu?”. „Cel puţin responsabil.” Acesta este răspunsul, 
în varianta sa cea mai simplă. 

Ca profesor de Religie, această responsabilitate este oarecum multiplicată: vorbim despre responsa-
bilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce propovăduim, pentru modul în care facem această 
propovăduire și pentru roadele pe care le are propovăduirea noastră. Deși ne orientăm pedagogic/psihologic 
după anumite tipare umane la � ecare clasă în parte, nu avem de-a face cu şabloane de personalităţi ci cu 
persoane unice, irepetabile, create de Dumnezeu.Uneori, din dorinţa de a �  foarte apropiaţi de elevi, pati-
năm în latura super� cialităţii în ceea ce privește temele sensibile speci� ce vârstei adolescenţei. Ieșim cu ei la 
„un suc”, ei mai aprind o ţigară, noi ne facem că nu vedem, ei se fac că nu văd că ne simţim jenaţi de gestul 
lor. Poate că suntem prieteni și pe Facebook și cu toate că vedem poza “sel� e” făcută alături de „iubirea vieţii 
lor” în zori, în așternuturi, nu abordăm tema aceasta ca să nu-i incomodăm. Or �  făcut bieţii copii un referat 
împreună și i-a luat somnul, că au scris până târziu....

„Calea cea îngustă” a mântuirii nu e totuna cu „îngustarea minţii”. E necesară o mai mare atenţie în 
acest sens.

Să-mi iertaţi cuvintele inexistente în vocabulare sau dicţionare... În loc de „dox” vă rog 
să citiţi „doxa”... Nu mică îmi e mirarea să constat uneori că oameni cu pretenţii de inte-
lectuali (mai mult sau mai puţin � nuţi) și care la o primă întâlnire dau impresia că sunt 
„tambour du livre”, vorba francezului, au mari lacune în ceea ce privește cultura religioa-
să. Deunăzi, în contextul știrilor legate de martirajul a 30 de creștini din Etiopia, un astfel 

de „cunoscător” se tot mira și se minuna că în Etiopia există creștini. O simplă „căutătură” pe internet l-ar �  
informat că în Etiopia 61,6% din locuitori s-au declarat creștini la recensământul din 1994. 

Zilnic ne întâlnim în sala profesorală cu colegi care predau diferite discipline școlare, unii dintre ei � -
ind mai în vârstă (să recunoaştem totuşi că noi, profesorii de Religie suntem relativ tineri...), având un statut 
social elevat în ochii comunităţii locale. Mulţi dintre ei sunt intelectuali în adevăratul sens al cuvântului dar 
au încă acea reminescenţă a „suspiciunii” faţă de religie. Iar ca noi să putem pătrunde dincolo de scepticismul 
acestora pentru a iniţia un real dialog trebuie mai întâi să ne iniţiem pe noi înșine în sfera culturală. Dacă vor 
observa că nu suntem închistaţi în ideile Evului Mediu – cum suntem deseori catalogaţi – și că avem totuși o 
temeinică cultură generală, artistică sau știinţi� că, deschiderea lor va �  mai mare. 

Conștientizaţi acest fapt! Sau, adresându-mă în mod particular: prin persoana domniei tale poţi des-
chide o minte spre căutarea lui Dumnezeu! Poţi deschide uşa Bisericii celor cărora le e frică să o deschidă 
singuri! Iar după ce o deschid, arată-le că Biserica nu e doar o adunătură de babe, ci este un Trup viu, cu 
copii și tineri, cu familii frumoase și vesele! Iar dacă vei reuși să faci ca distinșii colegi profesori să rămână şi 
„să se regăsească” în Biserică, vei observa că după un timp aceștia vor trece de la o posibilă credinţă teoretică 
la o credinţă mărturisitoare… 
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Şi încă un „iar dacă”: iar dacă ai fericirea ca și preotul paroh, pe lângă vocaţia sa duhovnicească să aibă 
și o vocaţie culturală, ești pe drumul cel bun. Strâmt, dar bun! 

Revenind la cultura religioasă, îmi vine în minte un fragment de text care în integralitatea sa făcea 
referire la părintele Nicolae Steinhardt, text scris de Mitropolitul Bartolomeu Anania. Pentru a nu-i știrbi 
frumuseţea, îl redau întocmai în cele ce urmează:

„Am a� rmat-o, și-mi place să cred că după seceta spirituală prin care poporul nostru a 
trebuit să treacă de-a lungul celor 45 de ani de dominaţie comunistă atee, acest popor nu se poate 
redresa moral decât prin două puteri: religia și cultura. Dar nu separate, ci îngemănate. Logodite 
și cununate una cu cealaltă, prin care religia să se deschidă spre universalitate, părăsindu-și conști-
inţa de plutire și limitele unei funcţiuni strict liturgice, iar pe de altă parte, prin religie cultura să-şi 
recapete dimensiunile autentice, în sensul ei ultim. 

Şi mai este un gând pe care aş vrea să vi-l spun. Noi vorbim cu foarte multă convingere de 
un lucru pe care puţini îl înţeleg de la început și în totalitate: vorbim despre libertatea în Hristos și 
despre faptul că numai prin Evanghelie devenim liberi. 

Pare un paradox rostit de o Biserică întemeiată pe dogme; în aparenţă, dogma este tot ceea 
ce poate �  mai puţin liber. Ar trebui însă să-l întrebam pe părintele Stăniloae ca să a� ăm că dogma 
este un proces pururea deschis, și nu un sistem, cum sunt cele � loso� ce, care să te ţină cumva sclav. 
Iar dacă ai pătruns cu adevărat în interiorul dogmei, de-abia atunci ai pătruns în universalita-
te și în perspectiva eternităţii. 

Aceasta este libertatea întru Hristos.

(IPS Bartolomeu Anania, Revista TABOR - Anul II, Nr 4, Iulie 2009, dedicat Parintelui 
Nicolae de la Rohia)

Punctul pe i
Recitiţi textul Mitropolitului Bartolomeu, pentru a sintetiza întreaga secvenţă. Eu mă simt 

neputincios în a încerca o mai bună rezumare. Totuşi, pornind de la „iar dacă ai pătruns cu 
adevărat în interiorul dogmei, de-abia atunci ai pătruns în universalitate şi în perspectiva
eternităţii”, dogma trebuie asumată, împropriată, trebuie să te laşi cuprins, înglobat de ea 

asemenea momentului concepţiei. Doar după ce ai reuşit acest pas, din mic embrion
poţi deveni membru al Trupului. Nu pentru o viaţă, ci pentru/întru veşnicie! 

Propria devenire implică:
a) călcarea celorlalți în picioare pentru a-ți elibera calea
b) evoluţia intelectuală, socială și morală
c) demitizarea exhaustivă corelată cu potențialul lamen-
tărilor interioare

Responsabilitatea față de comunitate implică:
a) asumarea serviciilor de salubritate locală
b) exercitarea dreptului la vot
c) contribuţia personală pentru conservarea și dezvolta-
rea anumitor valori spirituale



Nevoia de iubire – reper fundamental în defi nirea
responsabilităţilor în adolescenţă 

(60’ teorie, 120’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Adolescenţa – între afecţiune, iubire şi dragoste
2. Tipuri de ataşament – securizant, evitant şi anxios-rezistent
3. Re� ectarea tipurilor de ataşament în adolescenţă
4. Oferirea responsabilă (cu discernământ) a iubirii
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea identi� ca diferite situaţii-problemă ale elevilor pornite dintr-o 
posibilă lipsă de iubire (sau ne-percepere a acesteia)
• Veţi analiza şi problematiza aceste situații
• Veţi putea aduce soluţii de ameliorare în cazul situaţiilor-problemă ale 
adolescenţilor

III. Cuvinte-cheie
iubire, ataşament, responsabilitate, integrare, excludere
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Primii pași

Nu știu câţi dintre dumneavoastră aţi avut ocazia de a vizita un orfelinat sau o casă de tip familial. 
Chiar dacă nu sunteţi printre cei „norocoși”, cu siguranţă că aţi vizionat diferitele documentare 
realizate de televiziuni pe tema copiilor crescuţi în centre sociale.Ceea ce vreau să aduc în dis-
cuție este reacţia pe care o au copiii în momentul în care o persoană nouă intră în universul lor: 
mai întâi stau atenţi, pentru scurt timp, și te analizează, căutând pe furiș privirile îngrijitorilor, 

să se convingă de faptul că sunt în siguranţă. După ce se lămuresc de acest lucru, devin brusc foarte deschiși și, practic, 
„năvălesc” pe tine… Cei mai mici vor să îi iei în braţe, cei mai mărișori te iau de mână, cei mai mari vor să discute cu 
tine. Au o imensă sete de comunicare și de comuniune!

Oricât de bune ar �  condiţiile de viaţă din orfelinat (condiţii care s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii ani), 
oricât de mult ar �  iubiţi copiii de către cei care îi îngrijesc, rămâne descoperită o mare parte din ceea ce cunoaștem 
sub noţiunea de iubire maternă. Am auzit cu toţii de ultimele studii de specialitate care vorbesc de legătura afectivă 
strânsă ce se crează între făt și mamă încă din timpul sarcinii. Știm că, după naștere, chipul și vocea mamei sunt cele 
care reușesc să liniștească și să potolească un copil din cel mai crâncen plâns. Știm că cel mai dulce somn al bebelușilor 
este acela pe pieptul mamei, când aceștia adorm pe ritmul bătăilor inimii acesteia...

În cazul copiilor crescuţi fără afecţiunea părinţilor se observă, chiar pe chipul lor, o anumită tristeţe, pe care eu 
o asemăn cu nostalgia. În mod paradoxal, este vorba de o nostalgie după ceva de care nu au avut parte niciodată. Hai 
să îi spunem „nostalgia iubirii pierdute”…

Am făcut această introducere la secvența de față pentru a ne ancora oarecum în ceea ce urmează să � e tratat 
în partea de teorie: importanţa primilor ani din viaţă pentru stabilirea unui anumit tip de atașament, tip de atașament 
care ne va �  de� nitoriu pe parcursul întregii vieţi.

1. Adolescenţa – între afecţiune, iubire şi dragoste

   
    De� niție

Afecţiune – simpatie, prietenie, ataşament faţă de cineva1.
Iubire – sentiment de afecţiune, de preţuire pentru cineva sau ceva2.
Dragoste – Sentiment de afecțiune și devotament față de cineva sau de ceva3.

10’

Teorie

1 Vasile Breban, Dicţionar general al limbii române (Bucureşti: Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1987), 27.
2 Ibidem, 500. 
3 Noul Dicţionar al Limbii Române (București: Litera International, 2002).

Am ales cele trei de� niţii de mai sus deoarece � ecare dintre ele aduce câte un element propriu: atașament, 
preţuire, devotament. Adică exact nevoile fundamentale ale adolescenţilor.

Vorbind despre perioada adolescenţei, cunoaștem faptul că la această vârstă se înfi ripă primele relaţii de dra-
goste între tineri, marea lor majoritate chiar între colegii de liceu. Toate pornesc cu un sentiment de afecţiune pentru 
cineva. Poate vorbim de o atracţie � zică a unui chip plăcut, poate despre sesizarea anumitor compatibilităţi culturale, 
intelectuale, de ce nu, de „lifestyle”… E necesar să recunoaştem că, în această perioadă, aspectul fi zic este unul esenţial 
în alegerea unui „prieten”, de unde și obsesia perfecţiunii, a „îmbunătăţirii” aspectului exterior. Dacă această afecţiune 
rezistă o anumită perioadă de timp și nu a fost doar o extaziere de moment, putem spune că tinerii noștri au trecut 
la o incipientă fază de iubire, în care preţuirea celuilalt are o anumită greutate. Destul de rar, la vârsta adolescenţei, se 
ajunge la acel devotament caracteristic dragostei. Cunosc însă și cazuri fericite în care colegi care au fost prieteni încă 
din clasa a IX-a au ajuns să se căsătorească și să întemeieze familii fericite.

  Temă de re� ecție 

Cum putem să-i facem pe adolescenţi să treacă şi dincolo de
teluric în ceea ce priveşte ataşamentul, preţuirea şi devotamentul?

10’

Practică

În cursul anilor de predare, am avut de mai multe ori surpriza de a asista la următoarea situaţie: ea 
(Ileana, să zicem) – fată cuminte, frumoasă, cultă, citește, merge la teatru, învaţă foarte bine. El – 
exact opusul: chiulangiu, șmecheraș, lipsit de cultură (a se citi „incult de-a dreptul”), dar frumos. 
Enervant de frumos. Şi, ghici ce?!? I se aprind domniţei călcâiele după Făt-Frumos, mai că se îndră-
gostește de-a binelea. Și suferă sărăcuţa că el n-o bagă în seamă, că o tachinează, că o face „tocilară” 
sau că se bagă în seamă cu colega „Barbie”. Până aici e partea frumoasă a lucrurilor. Partea grea vine 

când și Făt-Frumos se îndrăgosteşte de fata noastră cea cuminte. Doar că relaţia lor e ca nuca în perete. 
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10’

Teorie

4 Ainsworth MD, Blehar M, Waters E, Wall S, Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation, Hillsdale NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1978.

20’

Practică

  Cerinţă: Scrieţi o scrisorică anonimă care să ajungă așa, din greșeală, în ghiozdanul Ilenei Cosânzene, scri-
soare prin care, cu argumente, să încercaţi să îi explicaţi că merită mai mult în ceea ce privește jumătatea sa... (Vă rog 
insistent să NU respectaţi structura de tip argumentativ învățată în liceu. Nu de alta, dar altfel Ileana s-ar prinde că e 
scrisă de un prof, nu de o colegă plină de invidie pe relaţia ei ideală de iubire cu Făt-Frumos...)

2. Tipuri de ataşament – 
securizant, evitant şi anxios-rezistent

În general se spune că, în spatele unui „copil problemă”, se regăsește cel puţin un „părinte-pro-
blemă”. Asta în cazul fericit. În cel nefericit, este posibil să avem doi „părinţi problemă”. Pentru a 
înţelege mecanismele care duc la un moment dat la acele „sincope de comunicare” între elevi-pă-
rinţi-profesor, este necesar să ne întoarcem la perioada copilăriei și să vedem cu ce fel de per-
soană avem de-a face din perspectiva atașamentului: o persoană securizată sau una insecurizată?

 Tipul de atașament nu este înnăscut, ci se formează în funcţie de caracteristicile și atitudinile părinţilor, per-
soanelor semni� cative din jurul copilului:

1. Atașament de tip securizant:
• În relațiile cu ceilalți, acești copii se remarcă prin faptul că sunt  populari  și empatici. Un atașament 

securizant permite copilului să achiziționeze autonomia și competența pe fundalul încrederii în sine. În 
termeni practici, aceasta înseamnă că, dacă un copil este securizat, el se va adapta mai ușor la noul mediu 
(ca, de exemplu, grădiniță), va avea încredere că va reuși în activitățile pe care dorește să le realizeze și nu 
va dezvolta o teamă de eșec. 

• Cum gândește: Chiar dacă mama nu e aici, pot conta pe ea. De fapt, ea e întotdeauna aici când am nevoie 
de ajutor!

2.Atașament de tip evitant:
• La plecarea persoanei de atașament, copilul se manifestă prin țipete, iar la întoarcerea ei copilul o evită, o ignoră. 
• Părinţii care au o atitudine de respingere a copilului, de ignorare sau o atitudine intruzivă contribuie la 

formarea unui atașament de tip evitant.
• În relaţiile cu ceilalţi, copiii cu acest tip de ataşament sunt agresivi, se simt neiubiţi, cer să li se dea atenţie, 

îşi bat joc de suferinţa celorlalţi.
• Cum gândește: Mama nu e niciodată prin preajmă, dar nu îmi pasă. Oricum, nu o vreau...

3.Atașament de tip anxios-rezistent4:
• Acești copii sunt excesiv de supărați la plecarea mamei și ambivalenți la sosire (nu pot �  calmați dacă sunt 

luați în brațe, plâng, deși caută să � e luați în brațe) fapt care nu le permite să desfășoare comportamente 
de explorare, de cunoaștere. 

• În colectivitate, acești copii se remarcă prin faptul că sunt preocupați mai mult de ei înșiși și pun limite 
ambigue în raport cu ceilalți.

• Părinții cu o atitudine imprevizibilă contribuie la formarea unui ataşament de tip anxios-rezistent.
• Cum gândește: Uneori mama este aici, alteori nu. Dacă se întâmplă ceva rău azi? Ce voi face? Urăsc să mă 

simt așa! Unde e? 

Analizaţi atent următoarele trei situații și indicaţi, în coloana din dreapta, în ce tip de atașament se 
încadrează respectivul copil și notaţi cuvintele cheie din text care v-au ajutat să alegeți acea opțiune.

Ecaterina e cu mama ei la un loc de joacă. Nu prea reușește să se 
organizeze și tot se întoarce la mama ei, plângând. Când mama 
părăsește încăperea, Ecaterina plânge cu disperare, nelăsând ni-
ciun alt adult să o ia în braţe. Când mama ei se întoarce, Ecaterina 
e „lipicioasă” însă nu o lasă pe mama să o îmbrăţișeze.

Tip de atașament: 

Cuvinte cheie:
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Alexandru este lăsat de mama lui la casa noii sale bone. Când mama 
pleacă, Alexandru plânge fără încetare. Bona nu reușește să îl calme-
ze. Când mama se întoarce, ea încearcă să îl liniștească, însă Alexan-
dru continuă să plângă și încearcă să o împingă pe mama.

Tip de atașament:

Cuvinte cheie:
Silvia este în parc. Mama ei fuge repede să cumpere o sticlă de apă 
în timp ce Silvia se joacă. Silvia observă că mama ei a dispărut și 
că în jurul ei sunt doar străini. Silvia continuă să se joace nestânje-
nită, fără a �  deranjată de lipsa mamei.

Tip de atașament:

Cuvinte cheie:

3. Refl ectarea tipurilor de ataşament în adolescenţă

1. O parte din adolescenţi se încadrează în tipul securizant, reușind să aibă o viaţă socială marcată 
de popularitate, adaptare facilă la schimbările de mediu (trecerea de la gimnaziu la liceu, schim-
barea școlii), aceste treceri făcându-se cu o anumită naturaleţe bazată pe încrederea în sine.

2. O a doua categorie pe care o întâlnim în rândul adolescenţilor este aceea a celor veșnic nemulţu-
miţi de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei caută să își acopere eventualele eșecuri prin evitarea 

responsabilităţilor, propriei persoane neatribuindu-i nicio vină. Un asemenea caz este tânărul cu care „are profesorul 
ceva”, pentru care tata și mama sunt „babacii” care își tot bagă nasul în viaţa lui și pentru care toţi ceilalţi sunt niște fra-
ieri. Pentru el, respectul faţă de oricine e o chestiune relativă. Indiferent de vârsta sau statutul social al celuilalt, acesta 
din urmă trebuie „să își câștige” respectul din partea tânărului nostru. El însă consideră că este necesar să � e apreciat 
pentru agresivitatea (mai mult verbală) cu care se impune în faţa colegilor.

3. Cea de a treia categorie o reprezintă cei pentru care stima de sine e o chestiune nu tocmai cunoscută. Mereu 
inhibaţi, ușor de intimidat de către ceilalţi, nu foarte sociabili, nehotărâţi și fără a avea o stabilitate emoţională, aceștia 
dezvoltă o formă de egoism emoţional de tip posesiv: când reușesc să aibă o relaţie, de frică să nu o piardă devin pose-
sivi. Chiar azi am citit pe blogul unei adolescente o analogie perfectă pentru acest caz: dacă ţii nisipul cu palma făcută 
căuș, acesta va rămâne acolo, cuminte. Dacă însă vei strânge pumnul, acesta îţi va fugi printre degete…

Cu siguranţă că în � ecare clasă regăsim cel puţin câţiva elevi din � ecare categorie descrisă mai sus. În acest caz, 
vom lucra liniștiţi cu prima categorie iar pe cei din ultimele două categorii îi vom lăsa la o parte, în lumea lor.

Sau... nu?!?
Bineînţeles că nu! Credeaţi că scăpăm așa ușor? Oare nu ni s-a recomandat să ne facem noi „tuturor, toate”? Ce 

frumos spune Apostolul Pavel: „Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca, 
în orice chip, să-i mântuiesc pe unii” (1Cor 9, 22). Dar să știţi că, încă începând cu versetul 19, Pavel ne mai spune ceva. 
Mergeţi singuri și vedeţi ce anume...

În altă parte, Hristos zice că a venit pentru cei bolnavi. Noi am vrea, dacă se poate, să avem pe mână doar olim-
picii. Și să ne și lăudăm cu ei, chiar dacă au participat la olimpiada de Fizică Nucleară, nu la Religie... Toţi adolescenţii 
simt aceeași nevoie de iubire, indiferent dacă o arată sau nu, dacă reușim noi să o sesizăm sau nu... Și de obicei, cei 
care au cea mai mare nevoie de iubire sunt chiar cei care pozează în genul de om intangibil, rece, indiferent... Aceste 
stări pot fi  traduse în logica psihologiei inverse: „Dar ce, am eu nevoie de iubirea voastră? Mă descurc singur, sunt un 
independent!”.

Carina e elevă în clasa a XII-a. Are 18 ani, iar părinţii și fratele ei mic au plecat în străinătate, lă-
sându-o în grija unchiului, în ideea că trebuie să termine liceul și să își susţină examenul de Baca-
laureat. Nesuportând „regulile casei” unchiului, Carina decide să se mute singură. Automat, pierde 
total susţinerea � nanciară din partea părinţilor, � ind nevoită să se întreţină singură. Acum lucrează 
într-un bar, absentează de la cursuri, nu mai învaţă ca înainte, ajungând ca, de la nivel de menţiune, 

să îşi încheie cu greu situaţia şcolară. Ea se simte abandonată și dă vina exclusiv pe părinţi, în timp ce părinţii spun că 
nu mai pot să gestioneze „nevoia de independenţă” a � icei lor. 

Cerinţă: Arătaţi până unde aţi asuma ca profesor acest „tuturor toate m-am făcut” paulin, în acest caz. Cum aţi 
încerca să rezolvaţi problema, ca diriginte sau ca profesor de Religie?

30’

Practică

10’

Teorie
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Practică

4. Oferirea responsabilă (cu discernământ) a iubirii

Iubirea reprezintă pentru � ecare dintre noi o sabie cu două tăișuri: poate �  un izvor al fericirii sau, 
dimpotrivă, o falie a pierzaniei. Da! În mod paradoxal, iubirea poate duce și la lucruri sau situaţii 
mai puţin bune! Asta, doar în situaţia în care noi nu mai reușim să discernem între adevărata 
iubire și unele pseudo-manifestări ale acesteia.
De exemplu, din prea multă iubire maternă, paternă sau „bunicoasă” (știu că nu există acest ter-
men în dicţionar), un copil poate să devină un neadaptat social odată cu înaintarea în vârstă. El 

va �  incapabil să ia o decizie singur, referitor la propria persoană, la viitorul său, ajungându-se de multe ori la situaţia 
în care, adult � ind, profesează o meserie cu care nu se identi� că, pe care nu o agreează, pentru care nu are „chemare”, 
profesie aleasă doar „de dragul” părinţilor. Nu detaliez mai mult subiectul, trag doar semnalul de alarmă în cazul celor 
pentru care a decis mămica sau tăticul că „i-ar sta bine de popă, de doctor sau de judecător”! Și ne mai mirăm că, deși 
„aranjaţi”, împliniţi � nanciar, pe la 35-40 de ani cad în depresii ce pot duce inclusiv la sinucidere. Responsabilitatea 
fi ecăruia dintre noi este prea mare! Nu ne putem permite să-i lăsăm pe alţii să decidă pentru noi, mai ales dacă suntem 
(şi, credeţi-mă: SUNTEM!) răspunzători pentru ceilalţi semeni ai noştri.

O altă ipostază a „pseudo-iubirii” este aceea a confuziei dintre adevărata iubire și „iubirea” marcată de erotism. 
Atracţia � zică dintre tineri tinde să devină etalon al „iubirii”, lăsând deoparte orice alte potriviri: de caracter, de nivel 
intelectual sau cultural. De aici și ușurinţa cu care relaţiile intime înainte de căsătorie au devenit „ceva normal”, cazurile 
în care tinerii așteaptă până după nuntă � ind privite ca manifestări retrograde.

În acest caz, rolul nostru ca profesori este acela de a crea „fi ltre de căutare”. La urma urmei, inclusiv încercarea 
sentimentului erotic la vârsta adolescenţei reprezintă o formă brută, necizelată, a căutării, a cunoașterii. Haideţi să 
(pro)punem elevilor noștri un � ltru, pornind de la versetul din Matei: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu și 
dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă.” Acest mai întâi ne îndeamnă să ne stabilim o prioritate – Împărăţia 
lui Dumnezeu, restul, toate celelalte venind apoi de la sine. Restul sunt detalii!!! Iar marea tragedie a vremurilor noastre 
este aceea că ne pierdem în detalii, uitând de ţinta noastră � nală.

Bun, bun! Îi punem pe tineri să caute Împărăţia lui Dumnezeu, dar aceștia ne vor întreba din prima clipă: 
„UNDE să o căutăm”? Căutaţi-o la Biserică, căutaţi-o la duhovnic, căutaţi-o peste mări şi ţări, în pelerinaje… „Că-
utaţi-o înlăuntrul vostru!”

Poate că acesta ar �  cel mai potrivit răspuns, pentru început: căutaţi să vă cunoașteţi mai întâi pe voi înșivă, voi, 
„vase ale Duhului Sfânt”. Vedeţi care sunt fi surile și reparaţi-le! 

10’

Teorie

Pentru � ecare situaţie, aduceţi minim o sugestie de rezolvare a următoarelor cazuri:
a. Elevul Maximilian este tipul copilului „ultra-protejat” de către familie. Are o toleranţă scăzută la 
orice remarcă din partea colegilor sau a profesorilor, părinţii apărând la școală ca să reclame orice 
„fulg de zăpadă” care îl poate atinge pe „puiul mamei”. Cerinţă: Cum puteţi explica, atât elevului 
cât și părinţilor, fără a-i ofensa, că nu este bene� c pentru Maximilian să trăiască veșnic într-un 

„glob de cristal”?
b. Raluca e în clasa a XII-a. Trăiește într-un cartier rău famat, fi ind crescută doar de mamă, anturajul ei constând în 
„băieţi descurcăreţi”, dealeri și „șmecherași de cartier”. Frumoasă și sociabilă, ea are tendinţa de a-și etala frumuseţea 
la modul provocator, recunoscând cu nonșalanţă că ea întreţine relaţii intime „doar din plăcere, nu ca altele, pentru un 
telefon de � ţe sau o plimbare cu mașina”. 
Cerinţă: Cum puteţi să o convingeţi pe Raluca să renunţe la acest stil de viaţă nesănătos atât din punct de vedere 
� zic, cât social și moral? 

Punctul pe i
De la naştere până la naşterea în veşnicie, întreaga noastră existenţă reprezintă o căutare a 
echilibrului. Şi ce anume poate �  mai di� cil în a �  dozată/echilibrată decât iubirea? Cred că 

„te iubesc!” nu suportă dozaje. Are întotdeauna semnul exclamării la � nal. Adică eşti hotărât! 
Iubeşti sau nu iubeşti. Dar trebuie să � m atenţi ca, atunci când iubirea extaziată tinde să devină 
una „senzuală”, să încercăm „deturnarea” acesteia spre Izvorul iubirii… Până unde poate merge 
implicarea noastră ca profesori care observă din exterior anumite derapaje ale elevilor noştri? Eu 
spun că „până la Dumnezeu şi înapoi”. Poate că aşa avem şi noi prilejul de a-L întâlni mai des… 



Benefi ciile comportamentului responsabil
și consecinţele comportamentului iresponsabil 

(90’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Comportamentul la vârsta adolescenței: cauze, bene� cii, consecințe
2. Facilitarea deciziilor individuale/participative responsabile prin ora 
de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți analiza benefi ciile comportamentului responsabil și consecințele 
comportamentului iresponsabil la tineri;
• Veți identifi ca teme din programa școlară pentru a aplica strategii de formare 
a comportamentelor dezirabile;
• Veți putea valorifi ca metode efi ciente de stimulare a conștientizării 
asumării responsabilității de către tineri;
• Veți putea exersa etapele procesului de luare a deciziilor în mod responsabil;
• Veți avea posibilitatea să aplicați elevilor criteriile luării unei decizii per-
sonale responsabile. 

III. Cuvinte-cheie
drepturi-responsabilități; comportament responsabil/dezirabil; compor-
tament iresponsabil/indezirabil; conduită morală; decizii participative; 
consecințe-comportament iresponsabil
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Oricărei instituții i-ar aparține, omul are 
obligația de a-și cunoaște atât drepturile, 
cât şi responsabilităţile în exercitarea 
funcției și a rolului său. La fel trebuie pregătit și educat tânărul. Odată cu vârsta, el poate 
fi  angajat în asumarea unor responsabilități legate de familie, școală, comunitate, Bi-

serică, societate și implicat activ în luarea deciziilor. La stimularea și formarea unui astfel de comportament 
o contribuție însemnată o poate avea profesorul de Religie. Sarcina aceasta se arată difi cilă, în contrast cu 
nonvalorile promovate astăzi. Astfel, a devenit un lucru foarte greu să mai formezi comportamente dezirabi-
le și să rămâi credibil în societatea actuală, dominată de confuzie valorică, criză spirituală, corupţie, dispreț 
față de valorile autentice morale, culturale, intelectuale, estetice, o mass-media cu infl uenţă nocivă asupra 
tinerilor prin violența și vulgaritatea promovate. Un asemenea mediu nu poate duce decât la comportamente 
indezirabile și la devieri faţă de conduita morală. Numai o educație în spiritul cunoașterii, asimilării, apărării 
și promovării valorilor autentice poate să schimbe o asemenea societate.
 Este de dorit, în acest context, să îndrumăm tinerii să înțeleagă că, deşi nu a existat vreo perioadă 
istorică fără probleme, au avut de câștigat cei cu un comportament responsabil. De aceea, profesorul de Religie 
are misiunea de a cultiva, promova și forma, în contrast cu spiritul amintit, comportamente dezirabile, conv-
ingând tinerii de necesitatea și bene� ciile acestora. 

10’

Primii pași

1. Comportamentul la vârsta adolescenţei: 
cauze, benefi cii, consecinţe

Tinerii comunică prin intermediul comportamentului lor diferite mesaje profesorilor 
despre: siguranța/nesiguranța personală, prezența/absența unor probleme morale, unele 
obișnuințe formate, controlul și exprimarea emoțiilor. Pentru a înțelege comportamentul 
adolescentului, profesorul trebuie să investigheze cauzele, contextul favorabil/nefavorabil 
și modul lui de manifestare la nivel de grup sau individual. 

Multiple sunt temele din programa școlară ce-i oferă profesorului de Religie oportunități de formare a 
comportamentelor dezirabile. De el depinde dacă le valorifi că și cum alege cea mai bună strategie pentru a 
atinge acest obiectiv.
 Întotdeauna trebuie să luăm decizii în legătură cu ceea ce spunem și facem. Dacă procesul adoptării unor 
decizii privitoare la tineri va �  unul participativ, implicându-i personal pe aceştia, atunci ei se vor responsabiliza 
mai mult. Ei vor aprecia că au fost consultați și valorizați, dobândind astfel deprinderi autonome de a lua 
decizii responsabile. Nu în toate situațiile ei pot fi  consultați; la rândul lor, vor trăi experiențe în cadrul cărora 
vor trebui să decidă singuri. 
 Decizia luată de un tânăr, fi e şi incorectă, se dovedeşte importantă: dacă el a învăţat ceva din greşeala 
sa, va prefera să n-o repete, mai degrabă decât să fugă de asumarea răspunderii ce-i revine. El trebuie să știe 
că orice decizie presupune un risc, dar și o reușită în dezvoltarea sa personală, interpersonală și comunitară.

10’

Teorie

„A fi  om înseamnă, în chip neîndoielnic, a 
fi  răspunzător.” (Antoine de Saint-Exupery) 

„Nu mă gândesc la mine ca la o biată fi ică a ghetto-ului care a reușit în viață. Mă gândesc la 
mine ca la o persoană care a învățat, de la o vârstă fragedă, să fi e responsabilă pentru faptele ei.” 

 (Oprah Winfrey)

„Nu urmări să ai succes, străduiește-te să ai valoare.”
 (Albert Einstein)

  Temă de refl ecție 
Cât de bine cunoașteți drepturile și responsabilitățile pe care le aveți?

Amintiți-vă personaje biblice reprezentative pentru comportamentul lor responsabil.
Care au fost bene� ciile acestui comportament?
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Responsabilitățile mele față de:

Bene� ciile asumării
responsabilităților pentru mine, 

familie, școală, biserică,
comunitate, societate:

Consecințele neasumării 
responsabilităților:

Familie

Școală

Comunitatea 
religioasă

Societate

Comportamentul iresponsabil atrage după sine numeroase consecințe negative asupra persoanei, 
asupra grupului și asupra societății. Dintre acestea amintim: 

 În contrast cu acesta, comportamentul responsabil aduce numeroase benefi cii individuale, de grup și 
sociale, printre care enumerăm: 

•  violenţă fi zică/verbală;
•  individualism, egoism; 
•  invidie; 
•  absența altruismului;
•  lipsa compasiunii, a cooperării, a solidarizării
•  dispreț, ironii;
•  limbaj vulgar, trivial, agresiv; 

•  echilibru fi zic și emoțional; 
•  respect de sine;
•  respectul față de ceilalți;
•  imagine de sine adecvată; 
•  mulțumire;
•  cumpătare;
•  armonie; 

•  incorectitudine; 
•  minciună; 
•  lipsă de punctualitate; 
•  dezordine; confl ict, 
•  super� cialitate; 
•  furt; 
•  discriminare; marginalizare. 

•  împăcare;
•  curaj;
•  dreptate;
•  bună înțelegere; 
•  altruism; 
•  compasiune, solidaritate;
•  sensibilitate în relațiile interpersonale.

Model

Încurajați elevii, ori de câte ori aveți ocazia, să își identi� ce responsabilitățile în raport cu mem-
brii familiei, cu școala, cu comunitatea religioasă din care fac parte și, în sfârșit, cu societatea 
în ansamblul ei. Responsabilitățile pe care le vor identifi ca ei înșiși vor avea prioritate în asu-
marea lor, nefi ind impuse din exterior, ci descoperite personal.

Gândește-te care sunt responsabilitățile tale față de: a) familie; b) școală; c) comunitatea re-
ligioasă din care faci parte; d) societate.Descrie-le succint în spațiile alocate. Apoi identifi că 
benefi ciile și consecințele asumării/neasumării acestor responsabilități.



4

DREPTURI RESPONSABILITĂȚI

1. Am dreptul de a benefi cia de educație. Am responsabilitatea de a pune în valoare
educația primită.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Model

Propuneți elevilor să identifi ce, în fi șa de lucru distribuită, 10 drepturi și 10 responsabilități 
pe care ei le consideră principale pentru un adolescent. După completarea tabelului, discutați 
cu elevii pe tema drepturilor și a responsabilităților propuse, pentru a „calibra” înțelegerea 
corectă a acestora din perspectiva educației religioase.

Completează, în tabelul de mai jos, cele mai importante 10 drepturi și 10 responsabilități ale 
tale, în ordinea importanței lor.

a) Identifi caţi 5 texte suport (texte scripturistice/patristice, maxime/aforisme, citate, poveşti 
cu caracter moralizator, articole etc.) ce pot constitui punctul de iniţiere a unei dezbateri 
privind responsabilitatea unui tânăr în societate. 
b) Formulaţi 10 întrebări de sprijin/de problematizare pentru a media/dinamiza dezbaterea.

50’

Practică

2. Facilitarea deciziilor individuale/participative 
responsabile prin ora de Religie

În luarea deciziilor, tinerii pot fi  infl uențați de diverși factori externi și interni. Pentru a 
le veni în sprijin, le putem recomanda câteva criterii pe baza cărora să analizeze ei înșiși 
benefi ciile sau consecințele unei decizii. Iată la ce ar trebui să se gândească înainte de a lua 
o decizie personală responsabilă:

40’

Teorie
•  Este legal sau este împotriva legii?
•  Este acceptabil sau împotriva regulilor locului în care mă afl u?
•  Este moral? Este conform cu credințele și valorile mele?
•  Mă ajută pe mine sau pe ceilalți sau poate să mă rănească atât mine cât și pe ceilalți?
•  Mă voi simți bine după asta sau îmi va părea rău?
•  Este sigur sau este periculos?
•  Cum m-aș simți dacă cineva mi-ar face asta?
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Model

Gândiți-vă la o problemă recentă pe care ar fi  trebuit să o rezolvați în mod responsabil, precum 
și la deciziile luate atunci. Regândiți rezolvarea problemei, trecând prin pașii amintiți la noțiu-
nile teoretice. Ce ați descoperit? Ce măsuri de îmbunătățire putem gândi?

 Când iau o decizie, adolescenții fi e se grăbesc, fi e meditează asupra acesteia mult timp. Pentru a le 
ușura munca, le putem propune următorii pași, ca model de analiză în procesul de luare a deciziilor:

• Analizarea și defi nirea problemei;
• Brainstorming pentru găsirea soluțiilor posibile;
• Alegerea soluției potrivite;
• Demararea acțiunii/punerea soluției în practică;
• Evaluarea deciziei luate.

 Profesorul de Religie ar putea accentua în cadrul orelor importanța luării deciziilor de către tineri în mod 
responsabil, apelând la diverse metode didactice, printre care și povestea. Prezentăm mai jos două exemple de 
povești pentru a confi rma cele afi rmate:

Povestea 1 - Stă în puterea voastră
...A fost odată un înțelept care dădea sfaturi foarte bune. De aceea, mulți întrebau despre el și renu-

mele lui creștea în ochii oamenilor. Acest lucru îi deranja așa de mult pe conducătorii țării, încât se gândiră 
cum să-i întindă o capcană. 

După lungi discuții au ajuns la o idee. Cineva dintre ei trebuia să se prezinte la înțelept cu un fl uture 
ascuns în mână și să-l întrebe ce este înăuntru. Dacă va spune, contrar așteptărilor, că e un fl uture, ar trebui 
să continue cu întrebarea: „Ceea ce am în mână este mort sau viu?”. Dacă răspunsul ar fi  „mort”, atunci ar 
deschide mâna cu fl uturele viu. Iar dacă răspunsul ar fi  „viu”, atunci ar putea strânge pumnul și fl uturele ar 
muri imediat. 

Aşadar, unul dintre conducători merse la înțelept și-l întrebă: „Ce se găsește în mâna mea?” 
Înțeleptul răspunse: „Un � uture!” 
„Este viu sau mort?” 
La această întrebare, bâtrânul răspunse: „Dacă ceea ce se găsește în mâna ta e mort sau viu, stă în 

puterea ta”. (D. Ciobanu, Să educăm prin pilde și povestioare, Editura Presa Bună, Iași, 1999)

„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele.” 
(Romani 12, 21)

„Nu dărui celorlalți după cum merită, ci după cum au nevoie.”
 (Sfântul Ioan de Kronstandt)

„Sunt succese care înjosesc și înfrângeri care înalță.” 
(Nicolae Iorga)

Povestea 2 – Cei doi lupi
Un bunic vorbea cu nepoţelul său. Cel din urmă îi spuse: „În mine sunt doi lupi care se luptă. Unul este 

lupul păcii, al dragostei și al bunătății, iar cel de-al doilea este al fricii, al lăcomiei și al dușmăniei. Care dintre 
cei doi lupi va câștiga, bunicule?”, întrebă nepoțelul.

Bunicul răspunse: „Cel pe care îl vei hrăni!”. (Dietrich Fischer Academic Director, European Univer-
sity, Center for Peace Studies, Austria) 

  Temă de refl ecție 
„Voi trece prin această viață o singură dată. Orice lucru bun pe care îl pot face sau 

orice ajutor pe care îl pot da unei � ințe umane trebuie să-l fac acum, deoarece nu voi 
mai trece niciodată pe aici.”  (Maica Tereza)
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Model

Model

Elevii de liceu au o autonomie ridicată de gândire și acționare, care merită valorifi cată în ora 
de Religie. Pornind de la acest considerent, distribuiți elevii pe grupe și invitați fi ecare grupă 
să creeze un joc de rol/dramatizare/simulare care să evidențieze unul din următoarele com-
portamente:

a) Comportamentul responsabil al elevilor față de colegi;
b) Comportamentul responsabil al elevilor față de profesori;
c) Comportamentul responsabil al elevilor față de părinți;
d) Comportamentul responsabil al elevilor față de Biserică;
e) Comportamentul responsabil al elevilor față de mediu.

 Discutați pe marginea fi ecărui joc de rol, accentuând elementele pe care le considerați esențiale din per-
spectiva conștientizării de către elevi a benefi ciilor și consecințelor modului lor de raportare la responsabilitate.

1. Rugați elevii să se gândească la o parte din deciziile morale pe care le-au luat de curând.
2. Întrebați clasa: Ce este o decizie responsabilă? și cereți să scrie ce le vine în minte atunci când 
se gândesc la o decizie responsabilă. De unde știi că este o decizie responsabilă?
3. Sunt diferite deciziile personale faţă de cele luate în cadrul unui grup?
4. Prezentați un exemplu de situație morală în care nu aţi știut ce decizie să luaţi.

5. Identifi cați un exemplu de situație în care aţi luat o decizie pentru a face pe plac cuiva și apoi aţi regretat.
6. În ce mod este legată luarea deciziilor personale de puterea personală?

Pe baza cunoștințelor și a experienței dumneavoastră în activitatea didactică la ciclul liceal, 
completați tabelul de mai jos cu informații privind modul de raportare a elevilor de această 
vârstă la luarea deciziilor.

Elaborați o strategie de învățare experiențială care are drept scop conștientizarea asumării 
responsabilității de către tineri.

40’

Practică

60’

Practică

Factorii care stimulează luarea 
deciziilor

Factorii care împiedică luarea 
deciziilor Efectele amânării deciziilor

exemplu exemplu exemplu

Punctul pe i
Conștientizarea impactului considerabil pe care îl poate avea activitatea profesorului de Religie 
asupra formării unui comportament responsabil la elevii de liceu este primul pas în stimularea 
acestuia. Dacă dorim să cultivăm respectul elevilor față de comportamentul și deciziile responsa-

bile în raport cu familia, școala, Biserica și societatea, este necesar să le respectăm modul de a gândi 
și să îl de� nim cu discreție, printr-un proces educativ-formativ în spiritul cunoașterii, asimilării, 

apărării și promovării valorilor autentice pe baza cărora se va dezvolta societatea de mâine.



Conceperea unor materiale didactice 
care să ajute adolescenţii în conştientizarea

și asumarea responsabilităţii
(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Predarea pozitivă – cale de a atrage adolescenţii la acea „venire în sine” 
a � ului risipitor
2. Responsabilizarea factorilor educaţionali – elevi (adolescenţi), şcoală, 
părinţi
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaşte noi modalităţi de concepere a materialelor didactice utile 
în responsabilizarea adolescenţilor
• Veţi putea concepe noi materiale didactice adaptabile conţinuturilor de 
învăţare care au ca temă responsabilitatea
• Veţi putea aplica/utiliza în practică noile modele de material didactic 
create pentru a responsabiliza adolescenţii

III. Cuvinte-cheie
responsabilizare, adolescență, libertate, alegere, materiale didactice, 
inovare, creativitate, conştientizare, asumare.
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Citatul de mai sus m-a bântuit toată viaţa mea de după liceu. Mă bântuie şi acum. Mai ales 
acum... Şi m-am pomenit profesor după ce am dat examenul de intrare în învăţământ. 
Septembrie: eu, cel mai tânăr profesor din şcoală, şcoală cu tradiţie şi căutare în oraş. 
După câteva săptămâni, m-am mai dezmeticit şi eu şi am început să mă prind „care e 
faza” cu şcoala. Cu elevii nu am avut probleme şi nu am avut nevoie de vreun pact de 

coabitare deoarece am stabilit de la început prima şi unica regulă: vorbim pe rând – „rândul de la uşă, rândul 
din mijloc şi rândul de la geam...”.
 Văzând, după o vreme, că scrisul după dictare nu e tocmai o pasiune a liceenilor mei, am decis să pun 
lecţiile integrale (cu o bibliografi e aferentă separată la fi ecare dintre ele) pe un blog creat special pentru ei, ur-
mând ca la clasă, în cele 50 de minute săptămânale, să notăm „chintesenţa” şi să discutăm mai mult. Ultimele 
10 minute din lecţie erau lăsate pentru discuţii pe o temă deschisă, aleasă de comun acord cu o săptămână 
înainte. Până aici a fost partea în care m-am străduit, probabil datorită elanului începătorului, să fi u creatorul 
de fapte. Apoi, am aplicat şi ideea repetitorului de fapte, organizând o seară de fi lm, lunea, din două în două 
săptămâni. Prin aceste activități, am reușit într-o anumită măsură să-i determin pe elevii mei să fi e ceva mai 
responsabili. Despre acest tip de abordare vom scrie în această secvență.

 Cerinţa: Concepeţi un element grafi c (afi ş, fotografi e, pagină Word, slide PPT sau Prezi) care să fi e 
punctul central de plecare în discutarea problemei Eutanasiei. 
 Condiţie suplimentară: existenţa unui scurt text, maxim o frază, care să provoace, să problematizeze.

5’

Primii pași

„Fiţi creatori de fapte, nu doar repetitori de fapte!”
(Titu Maiorescu, parafrazat de doamna profesoară de Română, în clasa a X-a)

„Sunt modest... dar vreau să se ştie!”
(Victor E� imiu)

1. Predarea pozitivă – cale de a atrage adolescenţii 
la acea „venire în sine” a fi ului risipitor 

 Aş trece puţin peste graniţa conceperii de materiale didactice, trecând pe ogorul mai amplu al 
strategiei didactice. Iar pentru aceasta îl luăm ca exemplu pe fi ul risipitor şi itinerarul său: conştientizarea 
stării actuale – luarea deciziei de schimbare (îndreptare) – trecerea la acţiune (schimbarea propriu-zisă) – 
rămânerea în noua stare.
 Adolescenţii au nevoie de o abordare specială, mai ales când e necesar să le vorbim despre 
responsabilitate şi asumarea de responsabilităţi. Ei, în momentul în care sesizează cea mai mică intenţie de 

40’

Teorie

Probabil că aţi observat pe parcursul perioadelor de predare că elevii, îndeosebi adoles-
cenţii, sunt receptivi mai ales la stimulii vizuali. De aceea, în cele ce urmează, propun să 
concepeţi o serie de materiale didactice vizuale pe care să le putem folosi în activitatea 
noastră de la catedră. Ţinând cont că materialele respective se vor adresa adolescenţilor, 
avem un set de reguli de care trebuie să ţinem cont în conceperea acestora:

•  Să � e interesante
•  Să aibă o concepţie gra� că modernă
•  Să � e sintetice, dar cuprinzătoare
•  Să aibă impact responsabilizator asupra adolescenţilor.

60’

Practică

Termeni esenţiali
„Încarcerarea mentală”, alegerea liberă, ameliorare, eliberare, cameră, dezordine, 
orbecăire, modele, îmbâcsire, orânduială, îndrăgostire, frumuseţea luminii, venire 
în sine,  gură de aer.
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„Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am ca să intru 
într-însa. Luminează haina su� etului meu, Dătătorule de lumină şi mă mântuieşte!”

(Luminândă - cântare liturgică - din Săptămâna Patimilor)

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (In 14,6)

manipulare sau de impunere a unei idei din partea noastră, vor reacţiona exact ca o broscuţă ţestoasă: se 
retrag în carapace şi de acolo, profesore, îi mai scoţi doar cu ajutorul celor de la descarcerare. „Încarcerarea 
mentală” e mai periculoasă decât cea fi zică, deoarece e una voluntară. Iar cu voinţa adolescentului nu e bine 
să te pui!
 Modul nostru de a preda este indicat să fi e privit prin prisma alegerii libere. În termeni didactici, putem 
să le explicăm faptul că Decalogul nu a fost dat de Dumnezeu „de dragul de a constrânge şi a pedepsi”, ci a 
reprezentat o măsură de ameliorare, o măsură de echilibrare a vieţii. În general, religia (indiferent de confesiune) 
este percepută greşit ca fi ind o entitate rigidă, închistată, care îngrădeşte: „asta nu e voie, aia nu e voie, asta e 
păcat...”, când, în fapt, orice om cu simţământ religios cât de cât viu caută o eliberare. Bâjbâie după libertate!
 Cândva, un Tânăr le spunea discipolilor Săi, destul de neştiutori în clipele acelea.

 Iar ei nu au priceput aproape nimic din asta!; după ce au stat zi de zi alături de El vreme de trei ani. 
Să nu ne mirăm că nu vom reuşi din prima oră, lună sau din primul an să schimbăm un adolescent. Spun un 
adolescent, nu o generaţie! Rolul nostru e acela de a-i „contamina” cu virusul căutării de sine şi de Dumnezeu 
pe fi ecare în parte, iar dacă se poate chiar pe toţi! 
 Sufl etul unui adolescent cred că poate fi  asemănat cu camera sa. Probabil că e dezordine, probabil că 
stă şi ziua cu jaluzelele trase pe geam ca să nu intre foarte multă lumină, orbecăind doar în lumina monitorului 
sau a laptopului. Uşa e probabil mai tot timpul închisă cu cheia. Pe pereţi avem modelele (în)tipărite în format 
A3, desprinse cu grijă din revista care îi aplaudă. Nu e nici prea aerisit. Fumul de ţigară s-a îmbâcsit în pereţi. 
Dar el ştie că va veni o vreme când va trebui să îşi orânduiască odaia. Cântarea zice „cămara”... 

 Poate adolescentul nostru va face ordine doar atunci când se va fi  îndrăgostit şi îşi va aştepta iubita. 
Sau poate atunci când nu o să mai reziste nici măcar el printre propriile roşcove... Oricum, e o chestiune de 
timp. Se recomandă ca noi doar să îi îndemnăm. Nu putem veni şi să tragem brutal jaluzelele de pe fereastră. 
Prea multă lumină atacă retina. Saul din Tars (viitorul Apostol Pavel) a păţit-o! Putem doar să tragem un colţ 
de perdea (asta dacă reuşim să ne lase la el în cameră) şi să îi arătăm frumuseţea luminii. Să îl stârnim, că e 
curios... Fereastra, spre a lua o gură de aer o va deschide el singur!

  Temă de re� ecție 
Tu  ai reuşit să „seduci” măcar un adolescent ca să se caute 
pe sine iar, mai apoi, pe Dumnezeu? Cât ai luptat pentru 

aceasta? Care au fost riscurile, câte sunt mulţumirile? 

Propuneţi o metodă prin care noi toţi, indiferent dacă suntem diriginţi sau nu, să putem 
descoperi (şi eventual dirija) aspiraţiile elevilor de liceu. De asemenea, propuneţi şi mo-
dalităţi prin care să provocăm adolescenţii la cunoaşterea de sine.

60’

Practică
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2. Responsabilizarea factorilor educaţionali – 
elevi (adolescenţi), şcoală, părinţi

Perioada adolescenţei, deşi în aparenţă e una a exaltării, e de fapt o mare „ascundere după 
deget”. Şi din partea adolescentului, şi din partea şcolii, cât mai ales din partea părinţilor. 
Adolescentul testează tot: în primul rând limitele libertăţii, atât raportat la profesori și la 
colegi, cât şi la părinţi. Adolescentul „se ascunde după deget” mai ales în faţa colegilor săi 
de generaţie. Reacţionează în spiritul „de gaşcă” chiar dacă unele acţiuni nu îl defi nesc 

deloc: uneori bea, alteori fumează, de cele mai multe ori chiuleşte cu întreaga clasă de la ultima oră, doar ca 
să nu fi e el „trădătorul”. Să nu uităm de solidaritatea dintre adolescenţi: recunoaşteţi că vi s-a întâmplat măcar 
odată ca întreaga clasă să spună „dar nu am avut temă, domn’ profesor!” Să privim această solidaritate ca pe o 
încercare oarecum „denaturată” de căutare a unităţii şi a comuniunii. Bună, rea, cum e, trebuie să o evaluăm 
şi să o dirijăm acolo unde îi este locul. 

40’

Teorie

Despre solidaritatea feminină şi cea masculină 

Audio

Putem aduce în locul ei, treptat, exemple de solidaritate reală cum ar fi  acelea ale deţinuţilor politici 
din regimul comunist: acolo, în închisoare, nu a mai contat confesiunea sau culoarea politică, ci solidaritatea 
dată de conștiinţa unui adevăr pentru care suferi, în mod asumat.

Şcoala „se ascunde după deget” prin aceea că evită/ezită să facă publice eventualele derapaje din par-
tea profesorilor sau a elevilor ei, de frica unei „știrbiri a prestigiului”. Nu dă bine să raportăm Inspectoratului 
chiar toate actele de violenţă (verbală, psihică sau fi zică) dintre elevi. Dacă se complică situaţia și poate chiar 
un profesor e „terorizat” de un grup sau de o clasă de elevi, e vina lui: nu e capabil să stăpânească clasa! Să nu 
mai lipsească de la cursurile de managementul con� ictului! 

Părinţii „se ascund după deget” mai ales atunci când își abandonează copilul în faţa școlii și așteaptă 
ca noi „să facem om din el!” Alo! Tovarăși părinţi, asta e și treaba domniilor voastre, nu e exclusiv treaba 
profesorilor! Și insist să veniţi măcar la unica ședinţă cu părinţii din fi ecare semestru, ca să ne mai vedem și 
„faţă către faţă”, că de aceea o stabilim la ora 17.00. Știm că mergeţi la muncă, știm că vreţi să îi oferiţi copi-
lului dumneavoastră tot ceea ce nu aţi avut pe când eraţi de vârsta lui... 

În cazul dialogului dintre părinţi şi propriul copil, adolescentul, îndeosebi când vorbim despre 
sexualitate, lucrurile devin şi mai complicate: ba nu prindem momentul potrivit pentru discuţii, ba nu știm 
ce să îi spunem, așa că tot amânăm momentul până ajungem ca tata și fi ul să se bărbierească împreună.  

Am spus că nu ne mai ascundem după deget, da? Suntem conştienţi că, datorită promovă-
rii sexiste din publicitate şi a inundaţiilor de pe internet în care pornografi a face ravagii 
(în 2010, 12% din totalul site-urilor de pe internet reprezentau site-uri cu conţinut por-
nografi c – 24.644.172 site-uri XXX), adolescenţii de azi ştiu mai multe chestiuni despre 
relaţiile intime decât ne închipuim noi. Dacă le-ar şti doar la nivel teoretic ar fi  minunat!

 În tabelul de mai jos avem 6 citate biblice legate de relaţiile intime în afara căsătoriei. În prima 
coloană explicați ce anume înţelegeți din respectivul verset, iar în ultima coloană precizați dacă sunteți de 
acord sau nu cu acesta, specifi când şi motivele.

10’

Practică

Relaţiile intime în afara căsătoriei (în creștinism)

Citatul biblic Ce înţelegeți din acest citat? Sunteți de  acord cu citatul? De ce?

„Să nu fi i desfrânat!” (Ieș 20,14)
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Notă: Această aplicație poate �  folosită ca atare la clasă.
Tabelul de mai jos indică, orientativ, temele și unele conţinuturi din programele școlare de Religie ale 

diferitelor culte prevăzute de curriculum, în care putem aborda problema responsabilităţii (în sens larg, nu 
legat strict de sexualitate).

„Sau nu știţi că trupul vostru este 
templu al Duhului Sfânt care este în 
voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu 
și că voi nu sunteţi ai voștri?” (1Cor 
6,19)
„Căci bărbatul necredincios se sfi n-
ţește prin femeia credincioasă și 
femeia necredincioasă se sfi nţește 
prin bărbatul credincios. Altminte-
rea, copiii voștri ar fi  necuraţi, dar 
acum ei sunt sfi nţi.” (1Cor 7,14)
„Căci voia lui Dumnezeu aceasta 
este: sfi nţirea voastră; să vă feriţi de 
desfrânare, ca să știe fi ecare dintre 
voi să-și stăpânească vasul său în 
sfi nţenie și cinste!” (1Tes 4,3-4)
„Eu însă vă spun vouă: Că oricine se 
uită la femeie, poft ind-o, a și săvâr-
șit adulter cu ea în inima lui.”  (Mt 
5,28)
„Dar din cauza desfrânării, fi ecare 
să-și aibă femeia sa și fi ecare femeie 
să-și aibă bărbatul său”. (1Cor 7,2)

Cultul

Adventist Alianţa Evanghelică Greco-Catolic Musulman Reformat Romano-
Catolic Unitarian

Clasa a IX-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Experienţa 
creștină
(ne bazăm pe 
conceptele de 
neprihănire 
prin credinţă, 
s� nţire, îndrep-
tăţire, credinţa, 
încurajarea, 
încrederea, ego-
ismul, ipocrizia, 
iertarea, preve-
nirea păcatului, 
talanţii și 
slujirea, talanţii 
și egoismul)

Clasa a IX-a
Unitatea de conţi-
nuturi:
Atitudini de viaţă 
creștină
(ne bazăm pe con-
ţinuturile legate de 
activităţile sociale ale 
creștinilor, virtutea 
dragostei, comuni-
carea cu părinţii, 
fericirea)
Unitatea de conţinu-
turi: Comportamente 
moral-religioase
(ne bazăm pe con-
ţinuturile legate de 
limbaj ca îmblânzire 
a limbii, minciuna, 
copiatul, mânia, 
ipocrizia)

Clasa a X-a
Unitatea de conţinuturi:
Decalogul
(ne bazăm pe conţinutu-
rile legate de  semni-
� caţiile teologice ale 
poruncilor)
Unitatea de conţinuturi:
Poruncile Bisericii
(poziţia medicinii, ge-
neticii, bioeticii faţă de 
principalele problema-
tici ale moralei creștine)

Clasa a XII-a
Unitatea de conţinuturi:
Demnitatea persoanei 
umane
(căderea, libertatea 
omului, viaţa morală și 
mântuirea omului)
Unitatea de conţinuturi:
Persoana și familia
(căsătoria, sexualitatea 
și castitatea conjugală, 
dreptul la viaţă, Biserica 
familială)
Unitatea de conţinuturi:
Persoana și societatea
(participarea la viaţa so-
cială, creștinii și munca, 
responsabilitatea morală 
în viaţa comunitară)

Clasa a IX-a
Unitatea de conţi-
nuturi: De la cine 
învăţăm?
(rolul și importanţa 
profesorului, relaţia 
profesor-elev)

Clasa a X-a
Unitatea de conţi-
nuturi:
Îndatoririle 
religioase şi 
morale
(îndatoririle faţă 
de noi înșine, ale 
membrilor familiei, 
faţă de societate, 
faţă de oameni)

Clasa a IX-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Revelaţie și 
credinţă
(asumarea 
responsabilită-
ţii aproapelui: 
iubire, îngri-
jire, protecţie, 
deservire, 
diaconie, 
alegerea prin 
har și libertatea 
omului)

Clasa a XII-a
Unitatea de 
conţinuturi:
Omul , creat 
după chipul lui 
Dumnezeu 

(cine sunt 
eu, cine mă 
iubește, care 
este rolul vieţii 
mele, locul 
meu în lume: 
cui aparţin șî 
în ce direcţie 
înaintez?)

Clasa a XII-a
Unitatea de 
conţinuturi: 
Cele zece po-
runci

(iluziile produ-
se de: ocultism 
și superstiție 
substanţe chi-
mice, absurd, 
literatura și fi l-
mele pornogra-
fi ce; sexualitate, 
perversitate șî 
industria dis-
tractivă)

Clasa a IX-a
Unitatea de conţinuturi:
Lectura Biblică
(responsabilitatea faţă de 
semeni)

Clasa a X-a
Unitatea de conţinuturi:
Normele morale-etice și 
libertatea omului de a a 
alege
(responsabilitatea omului 
faţă de sine, semeni și 
lumea creată; libertate și 
responsabilitate; păcatul – 
alegerea dintre bine și rău)

Clasa a XI-a
Unitatea de conţinuturi:
Omul – colaboratorul lui 
Dumnezeu
(omul – fi inţă capabilă de 
autodezvoltare) 

Clasa a XII-a
Unitatea de conţinuturi:
Responsabilitatea omului
(obligaţii faţă de propria 
persoană, faţă de ceilalţi;)
Unitatea de conţinuturi:
Comporta-mentul mo-
ral-religios
(conștiinţa, libera voinţă)
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Ortodox

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a

Unitatea de conţinuturi:
Învăţătura de credinţă

(relaţia omului cu Dum-
nezeu)

Unitatea de conţinuturi:
Spiritualitate și viaţă 
creștină

(bucurie și responsabilitate 
în relaţiile dintre tineri)

Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările 
lumii contemporane

(pericolul drogurilor, 
mass-media, tinerii și viaţa 
intimă)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine

(responsabilitatea creștină, libertate și opţiune)

Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările lumii contemporane

(superstiţia, magia, astrologia, numerologia)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine

(familia creștină, promovarea valorilor 
religioase, forme de denaturare a 
persoanei)

Unitatea de conţinuturi:
Spiritualitate și viaţă creștină

(ecologia creștină)

Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările lumii 
contemporane

(minuni și false minuni)

Unitatea de conţinuturi:
Trăirea învăţăturii creștine

(rolul tinerilor în apărarea vieţii – 
combaterea violenţei, suicidului, a 
eutanasiei șî a degradării umane)

Unitatea de conţinuturi:
Ortodoxie și cultură naţională

(prin exemplele de asumare a 
responsabilităţii pentru un anumit 
crez: N. Iorga, N. Crainic, N. Ste-
inhardt, P. Ţuţea, D. Stăniloae)

Unitatea de conţinuturi:
Creștinismul și provocările lumii 
contemporane

(dialogul între credinţă și știinţă)

Punctul pe i
Bătrânii satului spuneau mai de mult că „Dumnezeu ne dă pita (pâinea) şi cuţitul în mână”. 

Ceea ce urmează să facem cu ele reprezintă partea noastră de responsabilitate. Putem să 
împărtăşim cu folos elevilor noştri ceea ce e esenţial pentru ei, într-un mod cât mai atractiv. 
Aşadar, totul stă în puterea noastră, a profesorilor, în măsura în care acceptăm şi necesitatea 

ajutorului lui Dumnezeu.  



Valorizarea şi încurajarea
dezvoltării potenţialului personal al elevilor

(90’ teorie, 150’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Pilda talanţilor – descoperirea potențialului personal
2. Motivarea „renegaţilor” – mod de valorizare a potenţialului personal
3. „Înţelepciunea şarpelui” – discreţie,  camu� are, contra-atac, persuasiune 
4. Valori� carea talanților elevilor
5. Mărturisirea unui profesor „neduhovnicesc”, dar înzestrat cu darul de a 
valoriza talentele elevilor
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi putea recunoaşte diferite abilităţi ale elevilor care pot fi  valorizate prin 
responsabilizare
• Veţi putea valorifi ca potenţialul personal al elevilor în diferite contexte de 
predare-învăţare-evaluare
• Veţi putea elabora noi strategii de abordare a învăţării experienţiale în ve-
derea optimizării predării pozitiv-creative a Religiei.

III. Cuvinte-cheie
responsabilizare, adolescență, valorizare, managementul potenţialului

P6

U3 S6

T2
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10’

Primii pași

1. Pilda talanţilor – descoperirea potenţialului personal

Tocmai am realizat faptul că majoritatea elevilor mei din clasa a IX-a au un foarte mare potenţial de a 
deveni professional speakeri. Nu fi indcă ar excela în arta comunicării, ci pentru că mulţi dintre ei mi-au spus 
același lucru ca și autorul citat mai sus, făcând referire la Pilda talanţilor. Şi să vezi mirare pe feţele lor când 
am început a face conversii de greutate şi mai apoi conversii valutare, echivalând transdisciplinar greutatea 
în aur a � ecărui talant dăruit. Un talant greu comun (utilizat în perioada redactării Noului Testament) avea 
aproximativ 58,9 kg.

Pentru cei care nu au ca îndeletnicire lecturarea gratuită a Bibliei le putem recomanda minim zece 
autori-formatori-potenţiatori pe lei grei. Adică omul ăla care te ia de mic și te face așa de mare, de chiar și 
șe� i tăi o să te invidieze. „Tu ești miezul! Ai potenţial! Folosești doar 10% din capacitatea creierului! Scapă 
de limite! Uită trecutul! Nu lăsa eșecul să te îngroape! Mergi înainte!”. Deja încep să îmi sune cunoscut aceste 
îndemnuri… 

Scopul acestei secvențe este acela de a indica profesorului de Religie câteva modalități prin care poate 
crea elevilor posibilitatea de a-și dezvolta și, implicit, de a-și valoriza corect/obiectiv potențialul propriu.

„Darul pe care îl am de la Dumnezeu este potenţialul meu. 
Darul pe care îl am pentru Dumnezeu, este ceea ce fac eu cu acest potenţial.”

(John C. Maxwell – scriitor, professional-speaker şi pastor)

Sper că nu aţi prea lipsit de la Biserică atunci când explica părintele Pilda talanţilor (Mt 
25,14-30). Nici nu începe bine pilda că ni se și spune: la unul cinci talanţi, la altul trei, la 
altul unu. Câtă nedreptate! Parcă am mai auzit ceva de genul la pilda aceea cu lucrătorii 
tocmiţi la vie, când cel care a venit un ceas la lucru a primit tot un dinar, ca și cel ce a lucrat 
toată ziulica! Dar – puţin răbdătorule – dacă ai fi  fost atent, ai fi  văzut că în continuarea 

pildei scrie clar: „Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul, � ecăruia după puterea lui... ”. Aşadar, 
ştie Dumnezeu cât ne ţin puterile pe fi ecare, de aceea nici nu e bine să ne tot lamentăm că ne dă o cruce prea 
grea... Important este ca talantul/talentul fi ecăruia dintre noi să fi e valorifi cat la maxim, nu pentru propria 
mărire și um� are în pene, ci în folosul nostru, al semenilor și – dacă se poate – spre slava lui Dumnezeu.

Profesorul de Religie apare în ecuaţie: el este vânătorul de talente! 

Să stabilim acum câteva etape ale „managementului potenţialului personal”:
1. Descoperirea potenţialului – putem descoperi un anumit talent al elevilor atât prin obser-
vaţia permanentă de la clasă, cât şi prin analiza indirectă a unor indicii din evaluările scrise 
(creativitate în exprimare, talent poetic sau argumentativ, simţ estetic şi caligrafi c etc.).
2. Exersarea potenţialului – prin metode și exerciţii specifi ce fi ecărei abilităţi în parte (în mod 
repetat, pentru a ne convinge de veridicitatea talentului, să ni se con� rme faptul că descoperirea 
talentului nu a fost un act accidental).
3. Perfecţionarea – prin activităţi constante, cantitative (de rutină) care să îmbunătăţească per-
formanţele calitative (99% transpiraţie, 1% inspiraţie).
4. Scoaterea la lumină (evidenţierea) – ca valori� care a muncii și a talentului, ca motivaţie 
pentru continuitate (participarea la concurs de recitat/interpretat, vernisarea operelor de artă 
gra� că, turnee corale etc. ).
5. Recompensarea – prin notare, premiere, acordarea de diplome și distincţii speciale cu speci-
� carea talentului personal, recunoașterea valorică din partea colegilor, profesorilor, comunităţii.
6. Permanentizarea (asigurarea continuităţii în manifestarea talentului personal) – prin des-
chiderea de noi orizonturi de manifestare a talentului speci� c (urmarea și practicarea vocaţiei).

15’

Teorie
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2. Motivarea „renegaţilor” – 
mod de valorizare a potenţialului personal 

10’

Teorie

Etape ale „managementului potenţialului personal”
1. Descoperirea potenţialului
2. Exersarea potenţialului
3. Perfecţionarea
4. Scoaterea la lumină
5. Recompensarea
6. Permanentizarea

Prezentaţi, în aproximativ 200 de cuvinte, un studiu de caz în care să arătaţi modalitatea 
prin care aţi valori� cat potenţialul personal al unui elev (sau grup de elevi).30’

Practică

30’

Practică

Mai ales în cadrul orelor noastre de Religie putem să observăm diferenţele de atitudine 
ale copiilor sau ale adolescenţilor noștri în materie de credinţă și de manifestare a aceste-
ia. Avem tendinţa de a neglija elevii care au probleme de disciplină sau de atenţie în tim-
pul orelor, în timp ce noi lucrăm cu cei mai buni din clasă, care sunt interesaţi – uneori 
sincer, alteori doar ca să fi e luaţi în ochi buni și să nu le strice cumva profesorul media. Să 

nu uităm că Însuși Mântuitorul Hristos, ieșind de la prânz din casa vameșului/evanghelist Matei a spus: „Nu 
cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi” (Mt 9,12). Nefi ind implicaţi în cadrul lecţiilor, acești elevi vor 
ajunge la o situaţie în care pasivitatea le va deveni o a doua natură și vor �  chiar surprinși atunci când li se va 
cere să se implice într-o activitate. Lor le este mult mai ușor să accepte acel „oricum nu sunt bun de nimic” 
decât să își schimbe modul de viaţă.

După cum am mai afi rmat, totul ţine de echilibru: să nu cădem în ispita prin care să le cerem prea 
mult, dar nici să permanentizăm o stare de „dolce far niente”. Sau, adaptând și parafrazând ce spunea Andrei 
Pleșu într-o conferinţă la Cluj: Jertfa lui Hristos a reprezentat un cutremur ontologic! De aceea, să ne ferim 
să mergem înaintea elevilor noștri cu un discurs de genul: „Să fi ţi cuminţi!”

Nu că aș vrea să îl contrazic pe domnul Pleșu, dar, experienţa personală mi-a arătat o altă intensitate 
a aceluiași îndemn „Să � i cuminte”. Adolescent fi ind, cu toate ale adolescenţei, la o primă spovedanie sub 
patra� rul unui smerit episcop și mai ales duhovnic, am rămas surprins la momentul în care așteptam cano-
nul de îndreptare. Mă așteptam, ca de obicei, la reţete: un „Tatăl nostru”, trei „Născătoare”, un „Îngeraş”, sau 
un „Psalm 50”. Preasfi nţitul Părinte a spus doar atât: „Să fi i cuminte!”. Iar eu, în prostia mea, întreb: „Dar 
canonul?”…  „Să � i cuminte. Acesta e canonul tău…” mi-a răspuns.  Oare poţi primi un canon mai frumos 
decât acesta?

Sunteţi noul diriginte al clasei a XI-a. După câteva ore, decideţi să alegeţi câţiva dintre elevi 
ca să fi e colaboratorii dumneavoastră. 

Aveţi de ocupat următoarele funcţii:
• şeful clasei
• trei elevi în consiliul clasei
• un casier
• un responsabil cu disciplina
• un responsabil cu evidenţa absenţelor și a motivărilor
• un responsabil care să vă ajute cu strângerea și decontarea abonamentelor ele-

vilor navetiști.
Cerinţa: Raportându-vă la o clasă la care predaţi dumneavoastră, indicaţi elevul, funcţia și criteriile 

care v-au făcut să îl alegeţi. Completaţi datele în tabelul de mai jos. Primul rând este completat ca exemplifi care. 
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Nr. 
crt. Funcţia Elevul Argumentarea alegerii (criteriile alegerii)

1 Casier Rebeca

Rebeca este rebela clasei, fi re arţăgoasă și autoritară, crescută doar de 
mamă, cu probleme de disciplină în anii trecuţi. Prin această alegere 
am vrut să o responsabilizez, să vadă că am încredere în capacităţile ei 
și să îi cresc stima de sine.

2 Şeful clasei

3

Elevi în consiliul 
clasei4

5

6 Responsabil cu 
disciplina

7 Responsabil ab-
senţe/ motivări

8.
Responsabil 
abonamente 

navetiști

3. „Înţelepciunea şarpelui” – 
discreţie,  camufl are, contra-atac, persuasiune 

Talanţi diferiţi, doze diferite, sarcini diferite. Profesore, descurcă-te! Nu degeaba 
zice Mântuitorul că este necesar să � m „înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii”. 

Înţelepciunea  şarpelui

• camu� aj
• discreţie
• folosirea atacului celuilalt în avantajul său

 
Vă reamintesc că vorbim despre adolescenţi, adică întruchiparea lui „sunt liber, fac ce vreau”, „lasă-mă-n 

pace”, „bine că știi tu mai bine”. Iar aici intervine înţelepciunea şarpelui transpusă în acţiunea profesorului.  
 Câţi șerpi aţi văzut în întreaga voastră viaţă, în natură? Nu la Grădina Zoologică, pe net sau la TV. 

Puţini, nu? Sau poate deloc. De ce oare? Fiindcă șarpele este caracterizat de două trăsături: camu� ajul și 
discreţia. Un profesor discret, � nuţ, va reuși să sugereze în mod delicat (camu� at) norme morale adolescenţi-
lor, fără să le dea acestora impresia impunerii unor reguli. Asemenea șarpelui, și adolescentul când se simte 
ameninţat în mod direct, încolţit, atacă. Dacă se simte „cu musca pe căciulă” în privinţa relaţiilor trupești, 
va ataca cu contra-argumente: „şi popa cutare a făcut nu-ştiu-ce, am văzut eu la ştiri”, „fă ce zice popa, nu 
ce face popa”. Ei, ce facem acum? Ne-a închis gura? 

Nu! Intrăm în jocul lui și, aplicând tactica sa, îi mai aducem în ajutor doar două cazuri: 
• Regele David a căzut în păcat cu Batșeba. Și l-a mai și ucis pe bietul Urie, soţul Batșebei, trimiţân-

du-l în prima linie de luptă (2Rg 11,2-17).
• Maria Egipteanca a fost încă de la 12 ani o depravată, trăind timp de 17 ani în desfrânare.

15’

Teorie
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Iar acum întoarcem jocul în favoarea noastră (de fapt, tot în favoarea adolescentului):  cu importantul 
și accentuatul „DAR” („ÎNSĂ”):

• Vestitul Psalm 50 scris de regele David a fost scris spre pocăinţa sa, cu părere de rău, după ce a fost 
mustrat de către proorocul Natan… Dintr-un preacurvar și ucigaș, David a ajuns printre s� nţii 
prooroci, prăznuit în calendar a doua zi de Crăciun!

• Maria Egipteanca și-a ispășit în pustie păcatele timp de 47 de ani… și, dintr-o femeie robită de 
patima desfrâului a ajuns la s� nţenie, � ind prăznuită atât la 1 aprilie, cât şi în a cincea duminică 
din Postul Mare.

Persuasiunea cea bună trebuie să își facă loc în strategia noastră didactică. Fiecare clasă are un „Gică 
Contra”. Dacă argumentarea este punctul lui forte, învăţați-l/dirijați-l să argumenteze în și pentru Adevăr. 
Invitați-l să refacă împreună cu colegii Procesul Mântuitorului, el � ind, pe rând, avocatul acuzării și avocatul 
apărării. Va �  o provocare continuă să își caute singur argumente și contra-argumente!

Sper că discutați cu colegii dumneavoastră profesori în sala profesorală. Dacă nu prea, avem o pro-
blemă. O sincopă de comunicare. Dacă profesorul de Desen vă spune că are câţiva elevi foarte talentaţi în a 
desena, îndemnați-i să încerce și pictura de icoane, pe hârtie, pe sticlă, pe lemn… Dacă nu vine profesorul de 
Desen la dumneavoastră, mergeți dumneavoastră la el pentru a vă ajuta să identi� cați talentele! Dacă reușiți 
să îndrumați și să susţineți dezvoltarea acestui talent, aveți grijă să faceți vizibilă opera fi nală a elevilor. Puneți 
icoana pe un perete al clasei. Dacă aveţi mai multe, organizați o expoziţie pe hol, la intrarea în școală. Fiind 
evidenţiat, elevul nostru va munci mai cu spor ca să își înmulţească acest talant…

Aveți un elev care cântă toată ziua, � e oră, � e pauză? Procedați similar, dar în zona muzicală: re-
comandați-i niște artiști adevăraţi, cu adevărat valoroși; îndemnați-l să � e „atenă” la modalitatea acelora 
de a interpreta – atât ca tehnică vocală cât și ca sensibilitate; eu aș da-o ca model pe Paula Seling: modestă, 
frumoasă, discretă, talentată până la cer și înapoi, implicată în social (vezi apariţia ei TV cu un cor de copii 
surdo-muţi) și mărturisitoare. Cântă colinde și cântări bisericești cu o trăire grozavă: ţi se ridică părul pe 
braţe, ţi se face pielea de găină. Vrei să te convingi…? Ascultă piesa A mai trecut un an! 

Măscăriciul clasei este de obicei bun în a imita profesori, colegi sau alte vedete. Nu că am fi  noi vedete… 
Profi tați de asta și implicați-l în activităţi: un joc de rol la o lecţie; un monolog sau un „stand-up-comedy” cu bun 
simţ la o serbare a școlii; o piesă de teatru de Crăciun… orice. Arărați-i că poate fi  mai bun decât e, că poate să 
treacă de la simple pam� ete ie� ine la un umor de calitate sau… de ce nu, provocați-l să joace un rol cât se poate 
de serios. Un mic fragment din Procesul lui Ka� a. Determinați-l să îşi exploreze şi latura sobră a personalităţii.

V-a fost evidenţiat un elev talentat în analiză literară de către profesoara de Limba Română? Mergeți 
la clasă, abordați „talentatul” în cauză, aplicați o tehnică de psihologie inversă și spuneți-i: „Nu cred că poţi 
până ora viitoare să-mi faci un eseu sensibil despre Imnul Iubirii din I Corinteni 13. Nu cred!” . 

Iar inventarul talanţilor poate să continue...

Sfânta Scriptură abundă în exemple de valorifi care (sau nu) a diferite daruri primite de la 
Dumnezeu de unele personaje biblice. Dacă le găsiţi, înseamnă că puteţi să le daţi ca exem-
ple de bună practică elevilor…
Aveţi la dispoziţie 40 de minute ca să aduceţi spre analiză încă 9 personaje biblice, speci-
fi când succint darul primit de la Dumnezeu și modul (bun sau rău) în care a fost utilizat 

acesta. Primul personaj vi-l dau eu, ca o provocare:

Nr. ctr. Numele personajului Darul Modul în care a fost folosit
1 Adam
2
3
4
5
6
7
8
9

40’

Practică
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4. Valorifi carea talanţilor elevilor

Pilda talanţilor is back! În Jurnalul fericirii, părintele Nicolae Steinhardt ne lămurește oleacă, cu umor, 
cum „nu stă treaba”. Nu, nu am greșit punând acel „nu” înaintea verbului. Chiar asta e toată fi losofi a: necesi-
tatea unui dinamism în tot ceea ce facem. Nu ne putem mulţumi cu ceea ce am primit: „Sărut mâna! Mulţu-
mesc! O să îl pun bine, să nu se strice...”. Iată ce zice Părintele Nicolae Delarohia:

„Dumnezeu seceră și unde n-a semănat: înseamnă că trebuie să dăm de la noi, să ne străduim, să dăm cu împru-
mut, să luăm iniţiative. Atitudinea de: „parcă ce rău am făcut eu!”, „eu n-am făcut rău nimănui!”, „fac și eu ce pot!”, 
„dacă nu pot mai mult!” este — vorba lor – o atitudine de gură-cască, se afl ă în contradicţie cu parabola talanţilor 

și vădește că n-am înţeles cât de grav e păcatul de lenevire și cât de concret consideră Dumnezeu îndemnul: cerurile 
se cuceresc. Nici cât de grav, de stârnitor ni se cer efortul și năzuinţa spre imposibil, de nu chiar imposibilul însuși.

Cu Dumnezeu nu-i de glumit: „Ieși din ţara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău„, „Ia-ţi crucea ta”, „Vino după 
mine”, „Vegheaţi dar”, „Spălaţi-vă și curăţaţi-vă!”, „Du-te și strigă”, „Scoală-te, ridică-ţi patul și umblă”.

Nu se stă locului; nu-i rost de încropire, de confort..., de moale visare; Oblomov e osândit; în lene, boală și nebunie 
nu-și poate nimeni găsi pretext (și nici măcar în dreptate: smochinul).

Dar Marta, atunci, de ce e dojenită? Pentru că o reţin � eacurile, se ostenește în zadar și pierde măsura, se agită. 
Domnul ne cheamă la treburi serioase: moartea e pe noi, și noi, cu ţigara în pat (ca Oblomov) ori ne spetim pentru 

niște blide ca și cum ar fi  esenţe (ca Marta)!”
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, 45-46)

Ceva asemănător ne prezintă și Andrei Pleșu în Parabolele lui Iisus – Adevărul ca poveste, însă cu o 
direcţionare a mesajului mai potrivită spre noi, profesorii:

„Parabola aceasta ne aduce în atenţie încă un chip al receptivităţii ofensive.  Nu e su� cient să primești dacă prin «a 
primi» înţelegi strict «a încasa», a păstra timorat, neproductiv, ceea ce ţi se încredinţează. A-ţi valori� ca «talantul» 

înseamnă a-l pune la lucru, a-l administra în așa fel încât să rodească, a-l potenţa și a-l multiplica.
Mesajul hristic trebuie ascultat, dar asta e altceva decât să te complaci în rolul de «depozitar» cuminte al literei Lui.

Ascultarea vie, efi cientă, dublează gestul absorbţiei prin reactivitate.”
(Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus, 178)

Voi merge mai departe pe ideea de „încurajare a dezvoltării potenţialului elevilor”. Să nu ne simţim 
ameninţaţi de tinerii din generaţia nouă, care ar vrea să ne su� e în ceafă și să ne ia locul. Nu cred că tentaţia 
e atât de mare pentru ei... Zicea un înţelept: „E mediocru ucenicul ce nu-și depășește maestrul”. 

„E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul”.
(Leonardo da Vinci)

 La faza judeţeană a Concursului Naţional Interdisciplinar „Cultură și Spiritualitate Românească”, am 
corectat o lucrare excelentă. Era a unei tinere studente la Chimie și la Teologie, Artă Sacră, pictând dumneze-
iește! Pentru mine rămâne un exemplu de multiplă dezvoltare a talanţilor, rămânând într-o frumoasă stare de 
smerenie. În cazul ei, profesorul de Religie a sesizat din timp înclinaţia spre teologie și a încurajat-o să parti-
cipe la olimpiadele școlare. Dacă bine știu, de fi ecare dată a ajuns la faza naţională, având rezultate excelente.

Dar acesta este un caz fericit, un � lon de talent. Avem însă de săpat și de găsit inclusiv bucăţelele mai 
puţin vizibile, așa numitele molecule de talent. Unii elevi, din cauza timidităţii, nu reușesc să își exprime 
talentele, ţinându-le „ascunse sub obroc” (Mt 5,15). Dacă e să căutăm vinovaţi (nu insist) putem să găsim, 
dar nu pentru a-i acuza, ci pentru a avea acel „background” emoţional al elevului. Am citit undeva despre 
un asemenea caz, unde un elev era foarte timid în momentul în care era necesar să răspundă oral. Iar la o 
şedinţă cu părinţii, dirigintele a observat că mama acelui elev era genul de femeie dintr-o bucată, exagerat de 
volubilă, decisă şi decisivă, care le făcea şi le dregea pe toate în doi timpi şi trei mişcări. Probabil că şi acasă 
bietul copil nici nu apuca să gândească vreun răspuns sau să aibă vreo reacţie până venea „feedback-ul” ul-
tra-rapid al mamei. 
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Nu toţi elevii au talente vizibile, aşadar. Unii poate au nevoie în a �  ambiţionaţi. În experienţa mea 
am găsit însă mai mulţi ambiţioși fără talent. Chiar așa, oare e o datorie a noastră să îi tragem ușor de mânecă și 
să le explicăm că mecanica fi nă nu e pentru elefanţi? Nu de alta, dar unii ajung în situaţii penibile, în mod public. 

Deoarece poporul britanic are o adevărată tradiţie într-un anumit domeniu, voi adapta o metodă 
didactică de la un coleg englez: LICITAŢIA. Puteţi spune elevilor dumneavoastră că tocmai ur-
mează să participe la o mega-licitaţie de talanţi/talente care ar putea contribui la o viaţă mai bună:

        Mega-Licitaţia de Talente

1. Organizați clasa în grupuri de 5 sau 6 elevi
2. Explicați succint cum funcţionează licitaţia: dai mai mult decât ceilalţi, câștigi!
3. Dați fi ecărui grup o sumă de bani (dacă aveți posibilitatea, puteți xeroxa miniaturi reale)
4. Fiecare grup își stabilește o strategie de priorităţi pentru viaţă și face o listă cu talente pentru care ar vrea 
să liciteze.
5. Fiecare grup decide câţi bani este dispus să pună la bătaie în licitaţie.
6. Fiecare grup își desemnează un ofertant care are un carton colorat, pentru a identi� ca grupul.
7. Puteți restricţiona numărul de „talente” de pe liste dacă timpul e prea scurt.
8. Măriți  la un copiator lista de „talente” scoase la licitaţie și o distribuiţi grupurilor.
9. Păstrați o listă pentru a o afi șa.
10. Numiți un asistent să arate/prezinte „talentele” și să colecteze/înregistreze ofertele.
11. Permiteți câteva minute grupurilor să discute ofertele şi să decidă pentru ce licitează.
12.  Începe procedura licitaţiei cu adjudecătorul care vorbește repede. Nu uitați ciocanul! Ex: „Primul lot scos 
la licitaţie este Sănătatea! Să vedem cât primim: am auzit 100 de lei?  150 acolo! 175 aici!”
13. Dacă licitaţia merge greu, stabiliți un preţ de pornire mai mic.
14. Nu uitaţi formula: “O dată! De două ori! Adjudecat!”  de câte ori a fost vândut un talent. 
15. Discutaţi în clasă:

a. Cum s-a decis de către � ecare grup pentru ce anume să liciteze?
b. Ce au simţit atunci când nu au reușit să câștige un „talent”? 
c. Cu ce „talente” au rămas la sfârșitul licitaţiei? 
d. Cum ar putea acestea să contribuie la o viaţă mai bună?

Este indicat ca profesorul să aibă pregătite în prealabil câteva „loturi de talente” care se scot la licitaţie. 

Completați căsuţele libere din tabel cu câteva „loturi de talente” pe care le considerați po-
trivite la o astfel de licitație pentru o clasă de adolescenţi, la ora de Religie.

Sănătate

Generozitatea

Abilităţi actoricești

Călătorii în străinătate

Educaţie

Abilitatea de a lua decizii

Model

40’

Practică
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Să nu uităm să speci� căm elevilor noștri că toate religiile au ca principiu dăruirea. Iar dacă ajustăm 
acest principiu din nou la Pilda talanţilor, putem concluziona:

Pilda talanţilor ne învaţă că este necesar să lăsăm și să dăruim generaţiilor viitoare mai mult decât am găsit sau 
decât am primit � ecare dintre noi!

5. Mărturisirea unui profesor „neduhovnicesc”,
dar înzestrat cu darul de a valoriza talentele elevilor

În fi nal, îmi rămâne deschisă o dilemă: unde se situează linia de demarcaţie între dezvoltarea propriilor 
talente și smerirea mea? 

Ca om, mă simt atras de slăvirea deșartă, de acea goană de „a-mi face un nume”, asemenea celor din 
Babilon. Am experienţa unui caz care se potrivește oarecum aici: unul dintre elevii mei, căruia i-am fost și 
diriginte timp de aproape un semestru. Băiatul avea și are talent muzical, dublat de o inteligenţă peste medie, 
spre sclipitoare. Și-a dezvoltat acest talant prin mult efort, cursuri de canto, instrument și toate celelalte. Am 
observat acum că și compune foarte bine muzică pop-dance pentru el și pentru alţii. Din punct de vedere 
religios era tipul curios, puţin arogant, cu suspiciuni conspiraţioniste la adresa religiei în general. 

Am preluat respectiva clasă într-un moment di� cil, din 1 martie, pe când erau clasa a X-a. Eu eram 
deja al treilea diriginte. Cu toate că era o clasă excepţională, clasa era împrăştiată  în „bisericuţe” afl ate mereu 
în con� ict unele cu altele și cu unii profesori. După ce nu i-am mai predat, elevul meu mi-a scris o lungă 
scrisoare pe Facebook, scrisoare care m-a surprins. Comunicarea efectivă dintre noi doi nu a fost una foarte 
strânsă, rezumându-se la chestiuni formale legate de școală, hobby-ul lui muzical și alte „nimicuri”. În re-
spectiva scrisoare mă lăuda că am reușit ca, până la sfârşitul semestrului, să transform clasa în una dintre 
cele mai unite clase din liceu (fapt care, normal, m-a um� at în pene...) după care a avut grijă să mă readucă 
cu picioarele pe pământ spunându-mi ceva de genul că „nu am fost un exemplu de om duhovnicesc” pentru 
elevii mei. 

Dragilor, dreptate mare a avut – fapt pe care i l-am și recunoscut în răspunsul meu – și m-a făcut să 
mă gândesc foarte serios la această problemă.

I-am răspuns că probabil așteptările sale ţintesc un duhovnic, harismă pe care, ne� ind preot, nu o am. 
Și cred cu tărie în asta: duhovnicia transformă omul. 

 Acum să nu înţelegeţi, colegi profesori, că aceste manifestări sunt rele. E și aceasta o formă de mărtu-
rie/mărturisire a propriei credinţe. Depinde cu ce trăire le investim!

Presupuneţi că aţi primit dumneavoastră scrisoarea de la un fost elev care vă reproșează 
faptul că „nu aţi fost un model de om duhovnicesc” pentru elevii dumneavoastră. Redactați 
un text de aproximativ 200 de cuvinte prin care să răspundeți elevului respectiv.

40’

Practică

Punctul pe i
Misiunea profesorului de Religie este ŞI aceea de a identi� ca talentele elevilor și de a-i îndemna 
pe aceștia să le cultive și să le valorizeze obiectiv. Nu este atât de important ca aceste talente să 

� e orientate în mod obligatoriu spre disciplina Religie, ci este cu adevărat semni� cativ pentru un 
elev să conștientizeze că profesorul de Religie este cel care l-a îndemnat și sprijinit să devină ceea 

ce era menit să � e, datorită calităților lui.



Avantaje şi dezavantaje
în împărtăşirea experienţei personale a cadrului didactic

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Avantajele și efectele bene� ce ale mărturisirilor personale ale profesorului
2. Dezavantajele și consecințele posibile ale împărtășirii experiențelor spirituale
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți cunoaște care sunt avantajele și dezavantajele destăinuirilor personale
• Veți putea să vă familiarizați cu câteva elemente de precauție
• Veți avea posibilitatea să vă expuneți poziția față de aceste aspecte în 
cadrul aplicațiilor practice

III. Cuvinte-cheie
experiență personală, mărturisire, avantaje, dezavantaje, model
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5’

Primii pași

15’

Teorie

 Calitatea de model/reper și acțiunea didactică pe care o desfășoară îl determină adeseori 
pe profesorul de Religie să se destăinuie înaintea elevilor și să le mărturisească anumite 
aspecte din viața sa și chiar din viaţa sa duhovnicească. Această dezvăluire a experienței 
personale este o condiție sine qua non pentru atingerea scopului pe care îl are disciplina 

Religie. Profesorul nu este o simplă persoană ce predă doar noțiunile proprii domeniului 
său de activitate, ci este un mentor. Când acesta nu-și asumă responsabilitatea de a împărtăși ucenicilor lui 
din experiența sa, învățăturile sale nu vor fi  asumate în aceeași măsură. Este necesar ca elevii să vadă în el 
un model care poate fi  urmat, un exemplu concret al faptului că ceea ce predă la clasă poate fi  aplicat în viața 
reală. Doar atunci elevii vor fi  motivați cu adevărat să experieze credința. Pe de altă parte, acest gen de îm-
părtășire presupune și un grad ridicat de vulnerabilitate. 

În cadrul acestei secvențe, vom expune principalele avantaje și dezavantaje ale împărtășirii experien-
ței personale și vom încerca, în cadrul aplicațiilor, să acționăm cu discernământ în această privință sau, mai 
bine zis, să urmăm calea împărătească. 

 1. Avantajele și efectele benefi ce
ale mărturisirilor personale ale profesorului 

Învățăturile de credință nu sunt întotdeauna ușor de asumat. La nivel teoretic, acestea 
stârnesc adeseori controverse, iar la nivel practic ridică semne de întrebare în privința 
aplicării lor. Chiar dacă nu se pune problema necesității unor îndemnuri sau porunci, 
acțiunea de împlinire a acestora poate constitui un obstacol greu de trecut. Să luăm ca 
exemplu porunca iubirii celor care ne vor răul. Câți dintre noi reușim cu adevărat să 

o împlinim? Unii consideră că nu este realizabilă pe deplin. Oricât de mult ai încerca să treci cu vederea o 
situație în care cineva nu ți-a făcut rău, tot mai rămâne o fărâmă de resentiment. Dar, în condițiile în care 
profesorul de Religie este o persoană cu inimă bună care a săvârșit un gest frumos prin care a iertat pe cineva 
care i-a greșit, elevii lui nu vor mai ridica prea multe semne de întrebare în privința posibilității de a ierta cu 
adevărat. Când va expune chiar el condițiile în care a reușit să ierte pe cineva (fi resc, cu frământările care pot 
apărea într-o astfel de situație), efectul mărturiei lui va fi  unul mobilizator asupra elevilor.  

O atitudine de acest gen este benefi că în cadrul demersului didactic fi indcă indică o deschidere sufl e-
tească evidentă din partea profesorului față de elevi. La rândul lor, aceștia nu-l vor mai recepta pe profesor, 
ca pe un funcționar care își face doar meseria pentru care este plătit. Destăinuirile de acest fel facilitează mult 
apropierea dintre cele două categorii. Dacă vor avea ocazia să audă unele mărturisiri personale, elevii vor fi  
tentați și ei să se deschidă, mai ales datorită specifi cului vârstei care presupune o mare nevoie de comunicare, 
de defi nire a personalității, de identifi care a valorilor personale. Astfel, comunicarea nu se va reduce doar la 
un nivel ce ține de intelect, ci se va deschide spre o zonă sensibilă în care receptarea și asumarea mesajului se 
va face cu mai mult succes. În acest fel, experiența personală a profesorului devine pentru elevi un reper la 
care fi ecare se poate raporta, atunci când este nevoie. 

Dacă elevii îl consideră pe profesor un model, atunci ei vor transforma fi ecare mărturie a acestuia 
într-o paradigmă. Se vor strădui să-i imite comportamentul și să experieze lucrurile pe care acesta le-a pre-
zentat înaintea lor. Este mobilizator pentru elevi să știe că și profesorul lor aplică ceea ce îi învață, chiar dacă 
le mărturisește o parte din neputințele lui.

Îmi amintesc că mitropolitul Bartolomeu a relatat o întâmplare din viața sa privitoare la iertarea 
vrăjmașilor. El a mărturisit că, la câțiva ani de la eliberarea din închisoare, a reușit să-i ierte pe toți care l-au 
făcut să sufere, fi e că au fost torționari, ierarhi sau simple cunoștințe. Însă pe unul nu putea nicicum să-l 
ierte. Oricât de mult a încercat, nu a reușit să facă acest gest creștinesc. Era vorba de unul dintre prietenii săi 
apropiați care l-a trădat. Totuși, la un moment dat a găsit puterea să-l ierte prin mijlocirea duhovnicului său. 
Acesta i-a spus, după mai multe încercări de convingere ce au eșuat, că neiertarea îi va rămâne în sufl et ca o 
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povară permanentă. Conștientizând la scurtă vreme realitatea acestor cuvinte, mitropolitul a luat hotărârea 
să-l ierte și de îndată s-a simțit ușurat. Țin minte bine că, la sfârșitul acestei destăinuiri, mitropolitul a con-
cluzionat cam așa: „Ascultați-mă că sunt om bătrân și am trecut prin multe, eliberați-vă sufl etele de astfel 
de poveri, că se poate!” În catedrală, părintele mitropolit era marele dascăl, iar noi cu toți ne simțeam niște 
învățăcei, ca la școală! Profesorii de Religie care vor urma modelul marelui mitropolit vor avea cu siguranță 
succes în activitatea lor educativ-formativă.

Discutați în cadrul grupei pe marginea celor două teme propuse, apoi prezentați colegilor, 
în plen, cele mai importante aspecte discutate.
1. Vi s-a întâmplat vreodată ca, în urma unei mărturisiri de acest gen, vreunul dintre elevi 
să vă spună că l-ați ajutat? Detaliați momentul și expuneți-l spre discuție colegilor cursanți.

2. Datorită deschiderii sale față de elevi, profesorul poate fi  considerat de către aceștia ca un prieten sau frate 
mai mare. Prezentați avantajele și dezavantajele unei astfel de raportări. 

 2. Dezavantajele și consecinţele
împărtășirii experienţelor spirituale

Mărturisirea experiențelor personale ale cadrului didactic poate să fi e prost înțeleasă sau, 
ceea ce este mai grav, să fi e luată în derâdere. Elevii pot recepta într-o perspectivă negativă 
deschiderea față de ei prin astfel de destăinuiri. Dacă, spre exemplu, profesorul le prezintă 
acestora oscilațiile sau scăpările din tinerețe, imaginea lui poate avea de suferit. Este posi-
bil ca ei să se raporteze la acesta ca la un model și să nu poată ignora greșelile pe care le-a 

făcut până a ajuns la nivelul spiritual pe care ei îl au ca reper. Sau se poate întâmpla ca și ei să se complacă în 
anumite neputințe, având ca argument modelul profesorului. În aceste condiții, i se recomandă profesorului 
să aibă grijă în fața cui se destăinuie și, mai ales, ce anume spune. Dacă se percepe un risc, indiferent de na-
tura acestuia, este mai bine să opteze pentru exemplifi cări din Sfânta Scriptură, din Pateric, din viețile unor 
sfi nți sau din experiențele duhovnicești ale altor persoane. 

Mărturisindu-și neputințele pe care le-a avut în timpul unor încercări, profesorul poate deveni vulne-
rabil. Chiar dacă la început atitudinea lui este lăudabilă, treptat, aceasta poate deveni o piatră de poticnire sau 
un mijloc de discreditare. O anumită greșeală poate fi  invocată ulterior pentru a destabiliza credibilitatea pro-
fesorului. Ce autoritate mai poate avea un profesor care le-a spus elevilor că și el a copiat pe rupte în școală, 
atunci când le cere acestora să nu comită furt intelectual? În cazul în care insistă să fi e autoritar în acest sens, 
oare nu va fi  considerat fățarnic? Și atunci, nu era oare mai bine să tacă? În condițiile în care profesorului nu 
i se adresează o întrebare directă în privința unui fapt, este indicat ca el să aibă grijă ce destăinuiri face și în 
ce mod le expune. Mai devreme sau mai târziu, lipsa sa de prevedere poate să îl coste mult în relația cu elevii.

Fără a generaliza, se poate afi rma că majoritatea elevilor sunt predispuși să profi te de pe slăbiciunile 
și vulnerabilitățile profesorilor. Ca atare, nu este indicat să li se ofere elevilor nici cea mai mică oportunitate 
ca aceștia să-l privească pe profesor cu superioritate. Aceasta nu presupune că susținem menținerea distanței 
dintre profesor și elevi. Nicidecum, ci încercăm numai să îndemnăm la precauție. Încercăm să-i determinăm 
pe profesori să-și cumpănească bine mărturisirile!

Exercițiu pe grupe
Discutați în cadrul grupei pe marginea celor două teme propuse, apoi prezentați colegilor 
în plen cele mai importante aspecte discutate.
1. Prezentați o situație din experiența profesională în care împărtășirea unor mărturii per-
sonale a fost luată în derâdere sau v-a făcut mai vulnerabil.

2. Să presupunem că un profesor de Religie este întrebat de elevi despre viața intimă. Fiind într-un cadru de 
învățare la disciplina Religie, ce anume le-ar putea spune, fără a deveni vulnerabil? Care ar fi  avantajele și 
dezavantajele unei destăinuiri, în acest caz? 

45’

Practică

45’

Practică

10’

Teorie
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 Punctul pe i
Prezentarea experiențelor personale ale cadrului didactic presupune deopotrivă avantaje și de-
zavantaje. De aceea, se recomandă ca, atunci când profesorul consideră că este binevenită o 
împărtășire din experiența sa personală, să acorde o atenție deosebită posibilelor efecte ale 
destăinuirii sale, evitând să se expună în mod gratuit. Cu toate acestea, la vârsta ciclului liceal, 
valori� carea cu discernământ a împărtășirii unor momente din experiența personală poate con-

solida comunicarea cu elevii și încrederea acestora în cuvintele profesorului de Religie. Elevii vor �  încântați 
să � e tratați de la egal la egal, de la om la om, încurajându-se tendința lor de a� rmare, speci� că vârstei.



Responsabilizarea elevilor prin iniţierea şi întreţinerea 
unei comunicări pozitive şi a unui dialog empatic

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Problematizarea – ca instigare la implicare şi gândire
2. Comunicarea (pozitivă) – condiție esențială pentru stabilirea dialogului 
empatic
3. Empatia – condiție sine qua non pentru comunicarea responsabilă la ora 
de Religie 
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi cunoaşte regulile ce se impun pentru o comunicare pozitivă
• Veţi analiza şi problematiza diferite situaţii de „sincope de comunicare”
• Veţi putea ameliora eventualele greşeli proprii în ceea ce priveşte relaţionarea 
şi comunicarea efi cientă cu elevii, inclusiv în scop responsabilizator

III. Cuvinte-cheie
analiză, responsabilitate, asumare, evitare, adolescență, alegere, experienţă
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5’

Primii pași

10’

Practică

O trăsătură esențială a adolescentului este nevoia – mai mult sau mai puțin mărturi-
sită – de comunicare. În această perioadă de de� nire a personalității, elevii noștri au 
nevoie, mai mult ca oricând, de contextul favorabil exprimării trăirilor, expectanțelor, 
problemelor lor. Astfel de preocupări și frământări zilnice le infl uențează modul de via-

ță și, implicit, viața spirituală. Din acest motiv, profesorul de Religie va fi  mereu interesat să îi asculte și, pe 
cât îi va fi  cu putință, să îi c ălăuzească în a face cele mai înțelepte alegeri. Un climat confortabil și deschis 
spre dialog, precum cel al orei de Religie, favorizează astfel de destăinuiri și momente de sfătuire. Iată de 
ce nu rareori se întâmplă ca, la ora de Religie în special, elevii să-și exprime în varii moduri trăirile care, la 
vârsta adolescenței, ating proporții colosale. Această realitate speci� că elevilor de liceu poate �  valori� cată 
de profesorul de Religie în sensul responsabilizării lor. Pentru a contribui la îndeplinirea acestui obiectiv, în 
secvența de față vom cunoaște modalități de a iniția și asigura o comunicare pozitivă și un dialog empatic cu 
elevii în vederea unei responsabilizări care să nu îi constrângă, ci să le călăuzească fi resc pașii.

Dialog empatic

Audio

„Rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată”. 
(Pilde 12,3)

1. Problematizarea – ca instigare la implicare şi gândire 

Am zis că ne întoarcem la rădăcini. Aș vrea să ne întoarcem la prima noastră oră de 
Religie pe care am predat-o în calitate de profesori. Propun un exerciţiu de aducere amin-
te: închidem acum cu toţii ochii timp de 30 de secunde şi ne amintim şcoala, sala de clasă, 
elevii, şi sentimentele/trăirile noastre de atunci...  
(După câteva secunde) Am observat că unii dintre voi au schiţat câte un mic zâmbet... Uite, 
colegul de aici a fost puţin încruntat... lasă-mă să ghicesc: ai încurcat sala de clasă cu o alta!

Aș vrea să discutăm în câteva minute pe baza a trei întrebări:
1. Cum a decurs prima oră de Religie predată de dumneavoastră, din perspectiva relaţionării cu elevii? 
2. Cum vi se pare acum reacţia dumneavoastră de atunci? 
3. Referindu-ne la cele de mai sus, dacă aţi putea da timpul înapoi, aţi schimba ceva?

Exercițiu individual
În urma discuţiilor, am concluzionat că prima impresie contează! În exerciţiul următor nu 
o să mai închidem ochii, ci o să îi deschidem cât mai bine... Priviți cu atenţie imaginile de 
mai jos. Gândiți-vă că sunteți elev şi că profesorul apare la prima oră de Religie în cele trei 
ipostaze. Notați în tabel prima impresie pe care v-ați făcut-o, referitor la profesor şi la di-

sciplina pe care o predă, pentru fi ecare imagine în parte. Vom discuta împreună rezultatele. 

5’

Teorie
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Sfatul inter-uman vs. Sfatul intra-trinitar

10’

Teorie

Chipul nr. 1 Chipul nr. 2  Chipul nr. 3 
Se lasă un pic de spațiu pentru 
redactarea răspunsului.

Concluzii

(după discuții)

2. Comunicarea (pozitivă) –
condiţie esenţială pentru stabilirea dialogului empatic 

Comunicarea este cheia! O știm cu toţii... Cei mai îndreptăţiţi decât noi în a da nume, 
numiri și defi niri ne spun astfel:

   
    De� niție

Comunicarea – 1. procesul prin care o persoană (sau un grup) transmite un conţinut conceptual (o 
atitudine, o stare emoţională, o dorinţă etc.) unei alte persoane sau unui alt grup; 2. arta transmiterii 
informaţiilor, ideilor şi atitudinilor de la o persoană la alta1.

1 Monica VOICU și Costache RUSU, ABC-ul comunicării managerial (Brăila: Danubius, 1998), 11.

 Personal, am o afi nitate pentru cea de a doua defi niţie, având convingerea că, într-adevăr/întru Ade-
văr, comunicarea e o artă.
 Dacă Eva a fost creată de către Dumnezeu ca fi ind „jumătatea/întregirea” lui Adam (Fac 2,22), cu 
siguranţă că deplina lor comuniune era rod al comunicării. Primul fratricid, uciderea lui Abel de către fratele 
său Cain a fost urmare a unui oarecare refuz de comunicare (Fac 4,4-8) – neprimirea jertfei lui Cain de către 
Dumnezeu. Rămânerea în viaţă a lui Noe și a celor dimpreună cu dânsul s-a desăvârșit prin actul de comu-
nicare al porumbelului și al ramurii de măslin (Fac 8,11).

 Adevărata provocare a comunicării  a apărut odată cu diversi� carea limbilor, la turnul Babel, amestecare 
care a avut şi un rol pedagogic. Sfatul inter-uman „Haidem să ne facem [...] un turn al cărui vârf să ajungă la 
cer și să ne facem faimă” (Fac 11,4) nu a fost pe placul lui Dumnezeu, așa că a venit și răspunsul stabilit prin 
sfatul intra-trinitar: „Haidem, dar, să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu 
altul” (Fac 11, 7). În mod paradoxal, Dumnezeu ajunge să pună piedici de comunicare între oameni, pentru 
ca aceștia să nu sporească răul din lume... 
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 Faima  omenească pe care și-o doreau babilonienii poate fi  tradusă prin sintagma „să ne facem un 
nume”. De aceea, este bine ca toţi creștinii când încep ceva să se însemne cu semnul Sfi ntei Cruci care le va 
aminti că orice fac, vor face „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! și nu în numele lor”

  Temă de refl ecție 

Diferă oare dorinţa noastră de astăzi de
„a ne face un nume” de cea a babilonienilor?

 Civilizaţiile antice au înţeles importanţa şi puterea comunicării, acordând vorbirii frumoase, elevate, 
o importanţă deosebită. Arta comunicării, a oratoriei, a fost utilizată în scopuri diferite – atât diplomatice cât 
şi persuasive, menite să instige la dezbinare.

 Epoca modernă este, prin excelenţă, o epocă a mijloacelor de comunicare. Din păcate, nu şi a co-
municării și, cu atât mai puțin, a comuniunii. Comunicăm cantitativ, dar mai puţin calitativ. Se dezvoltă 
adevărate şcoli prin care să ne însuşim „secrete şi trucuri” ale comunicării, alături de cele prin care să ne 
stăpânim limbajul trupului („body-language”). Dar adevărata comunicare, comuniunea?...

Exercițiu pe grupe/joc de rol
Problematica abordată în acest exercițiu e aceea a sincopelor de comunicare.
Luăm doi profesori voluntari (preferabil să nu se cunoască între ei) și îi punem la o masă, 
faţă în faţă. Primul profesor (P1) primește o listă cu întrebări pe care este necesar să le 
adreseze interlocutorului (P2).  Întrebările vor �  citite exact în forma de pe foaie.

1. Ai venit singur la curs azi? 
2. Îţi place să bei cafea?
3. Ai apucat să citești ziarul azi dimineaţă?
4. Mâine ne vedem la ora 8.00, 8.30 sau la 9.00?

        Acum inversăm rolurile. P2 îl va întreba pe P1:
1. Ce s-a întâmplat mai exact când ai pierdut trenul ultima oară?
2. Cum îţi place să îţi bei cafeaua?
3. Ce avantaje are faptul că citești presa online?
4. Spune-mi: cum crezi că am putea să ne întâlnim mâine?

În urma discuţiilor pe baza jocului de rol, argumentaţi pe scurt, în tabel, care dintre cele două tipuri 
de întrebări se pliază în iniţierea şi întreţinerea unui dialog:

Întrebările de tip A
(cu răspuns „închis”)

Întrebările de tip B
(cu răspuns „deschis”)

Deoarece... Deoarece...

Concluzii

20’

Practică
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  Temă de refl ecție 

Poate �  socotită Întruparea Mântuitorului Hristos o formă de empatizare? 
(Totuşi, s-a făcut ca unul dintre noi, la propriu…!)

3. Empatia – condiţie sine qua non
pentru comunicarea responsabilă la ora de Religie 

Revin la tema empatiei. Ofi cial, aceasta este defi nită astfel:
   

    De� niție
Empatia – acel fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor şi acţiunilor celuilalt, 
dobândit prin transpunere psihologică a eului într-un model obiectiv de compor-
tament uman, permiţând înţelegerea modului în care celălalt interpretează lumea2.

2 Stroe MARCUS, Empatie şi personalitate (București:  Atos, 1997), 38.

10’

Teorie

Adică, mai pe înţelesul muritorilor de rând, prin empatie arăţi omului dinaintea ta că înţelegi ceea 
ce spune, că îi înţelegi sentimentele şi emoţiile. Dar, zic eu, are şi empatia asta o limită. Îmi amintesc de un 
dialog televizat între Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu în care discutau despre empatie. La un moment dat Lii-
ceanu zicea: „Durerea mea de măsele e doar durerea mea...”. Cu toate acestea, personalizând oarecum idealul 
empatic la statutul profesorului, am putea rezuma următoarele etape:

1. Iniţierea unui dialog empatic de către profesor este condiţionată de capacitatea acestuia de a per-
cepe și înţelege sentimentele și stările elevilor săi; 

• un element esenţial în iniţierea unui dialog empatic este prima impresie pe care și-o fac elevii 
faţă de un profesor;

• prima lecţie e necesar să fi e una de „tatonare”, de cunoaștere reciprocă; de obicei elevii acum 
testează limitele libertăţii la noul profesor;

• se recomandă ca prima lecţie „să deschidă ușiţe” pentru viitoare abordări deschise ale temelor 
de interes pentru elevi (la clasele de liceu: libertate, sexualitate, prietenie, Facebook, dragoste, 
cunoaștere etc.), stârnind curiozitatea;

2. Întreţinerea unui dialog empatic se face pe principiul continuităţii. Se recomandă ca atitudinea 
noastră din prima oră să fi e perpetuată în mod natural. Elevii vor sesiza și vor taxa negativ orice formă ulte-
rioară de simulare a empatiei. De asemenea, o schimbare radicală a poziţiei noastre faţă de o temă discutată 
anterior va duce la destrămarea dialogului empatic și la pierderea oricărei încrederi din partea elevilor.

3. Menţinerea dialogului empatic se poate face în afara orei, în pauze și inclusiv după absolvire (on-
line) prin scurte mesaje de susţinere, încurajare și felicitare. Nu te vei șifona prea tare dacă joci în pauză un 
ping-pong cu elevii sau dacă bei o cafea la un leu alături de ei în pauza mare. Totuși, să nu întindem empati-
zarea până la „a trage o ţigară” în colţul curţii care nu e în raza camerelor video!

*Notă: Există câteva producţii cinematogra� ce ce ar putea �  folosite pentru a ilustra empatia:
Coriștii  (Les Choristes) – Franţa, 2004, regia Christophe Barratier – ilustrează puterea trans-
formatoare în relaţia profesor-elevi din cadrul unei şcoli de corecţie.
La vita e bella! – Italia, 1997, regia  Roberto Benigni – despre modul în care un tată transfor-
mă chinurile dintr-un lagăr nazist într-un imens joc – totul pentru a ascunde fi ului său de 4 
ani răutatea � rii umane.
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a. Exercițiu individual
Alexandru e unul dintre elevii tăi. De câteva zile starea sa de spirit s-a schimbat: nu mai 
zâmbește, nu discută cu colegii, e irascibil și revoltat. În timpul unei „ferestre” din orar, îl 
vezi plimbându-se singur și abătut prin curtea școlii.
Iniţiază și întreţine un dialog empatic cu Alexandru. El tocmai a afl at că mama sa suferă 

de o boală incurabilă, în stadiul terminal.
„Profesor:...
Alexandru: Nu e nimic, domn’ profesor… Am o problemă personală… 
Profesor:… 
Alexandru: Mama mea e grav bolnavă. Ieri a primit de la Cluj rezultatele unor analize: are cancer cu 

metastaze, imposibil de operat. Mai are de trăit câteva luni.
Profesor:....
Alexandru: Nu e drept, domn’ profesor! Nu e drept! Femeia asta nu a făcut niciun rău nimănui! Nu me-

rită să se chinuie! Și a mai și zis părintele ieri în predică: „Bolile sunt urmări ale păcatelor noastre!” Cum poate 
să spună așa ceva?!? Mama a făcut doar bine, tuturor, după cât a putut!

Profesor:...
Alexandru: Mulţumesc, domn’ profesor! Mi-e tare greu să și gândesc acum... Ce-o vrea Bunul Dumnezeu!”

b. Discuție liberă 
Acum să căutăm și câteva exemple de empatie din experiența dumneavoastră care să im-
plice și o latură mai veselă... Hai să îi zicem empatizare pozitivă. Ca la nuntă: „la bine şi la 
rău”...

40’

Practică

20’

Practică

Punctul pe i
Elevii pot �  sprijiniți să-și asume responsabilitatea printr-o comunicare pozitivă cu profesorul de 
Religie. În acest fel, profesorul poate să determine un optimism mobilizator și, printr-o empatiza-

re sinceră în limitele bunului simț, poate să dea de înțeles elevilor că dascălul lor este interesat 
deopotrivă de evoluția lor intelectuală și su� etească. 



Conceperea unor modele de predare 
pentru descoperirea şi valorizarea potenţialului elevilor

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Relaţia stil de predare - stil de învăţare
2. Strategiile activ-participative la ora de Religie
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi evalua raportul dintre stilul de predare și stilul de învăţare;
• Veţi stabili puncte de reper privind stilul personal de predare;
• Veţi identifi ca strategii didactice activ-participative ce valorifi că gândirea 
critică și creativă elevilor;
• Veţi aprecia impactul abordării interdisciplinare la ora de Religie.

III. Cuvinte-cheie
Stil de predare, abordare interdisciplinară, gândire critică şi creativă

P6

U3 S7

T2
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5’

Primii pași

 Între direcţiile principale ale didacticii moderne, un loc de frunte îl ocupă reformarea 
metodelor tradiţionale, bazate pe repetiţie, memorizare, reproducere, și promovarea 
unor metode de predare interactivă, prin care elevii sunt implicaţi, direct sau indirect, în 
propria formare și dezvoltare cognitivă. Prin învăţarea activă/interactivă, elevul își iniţia-

ză și organizează activităţile de învăţare, își reorganizează, restructurează și transferă achi-
ziţiile proprii în permanenţă. Întrucât învăţarea nu poate fi  redusă la o simplă înmagazinare de cunoștinţe, ci 
implică un efort cognitiv, volitiv și afectiv, este important ca elevului să i se ofere oportunitatea descoperirii și 
valori� cării potenţialului său intelectual, dar și a modelării propriei personalităţi.

În realizarea acestui deziderat educativ, un rol important îi revine profesorului, practicant al unei 
pedagogii interactive, ce urmăreşte implicarea elevului ca actor activ al procesului de instruire şi dezvoltarea 
unei relaţii personale cu acesta.

 1. Relaţia stil de predare – stil de învăţare
Predarea și învăţarea sunt procese corelative și coevolutive, reușita demersului didactic 
fi ind în egală măsură dependent de cele două. Stilul de predare reprezintă un factor deci-
siv al succesului profesional în activitatea didactică, alături de pregătirea știinţifi că și cea 
psihopedagogică și metodică, fi ind în același timp un factor infl uent asupra randamentu-
lui școlar. Dincolo de disputele și teoriile din jurul conceptului (behaviorism, cognitivism 

și constructivism), stilul de învăţare cuprinde un ansamblu de caracteristici și predispoziţii ce infl uenţează 
capacitatea elevului de a achiziţiona și stoca informaţia și de a-și forma competenţe, de a interacţiona cu co-
legii și profesorii și de a participa la activităţile de învăţare1. Un rol de maximă importanţă în învăţare revine 
însă motivaţiei, iar înţelegerea acestei realităţi și cunoașterea particularităţilor învăţării constituie premisele 
succesului actului de predare.

În primul rând, profesorul trebuie să îşi cunoască propriul stil de învăţare, pentru a înţelege ce 
determină modul său de a preda și a înţelege mai bine stilul cognitiv al elevilor și a se adapta mai ușor parti-
cularităţilor acestora. 

Este utilă în acest sens clasifi carea propusă de 
McCarthy2, în 1987, pornind de la 4MAT System of in-
struction:

Stil de învăţare, ca 
profesor Caracteristici

Imaginativ

Stimularea dezvoltării personale a elevilor;
Cunoașterea = creștere personală;
Preferinţă pentru discuţii, activităţi de grup, ce presupun cooperare;
Conștientizează importanţa contextului social asupra dezvoltării umane;

Analitic

Transmiterea cunoștinţelor într-o manieră academică și sistematică;
Cunoașterea = condiţionată de înţelegere;
Încurajează performanţa, insufl ă pasiunea pentru cunoaştere;
Folosește raţional autoritatea și poate descuraja creativitatea;

Ancorat în concret

Interes pentru productivitate, calitate și competenţă;
Formarea deprinderilor cheie la elevi;
Încurajează aplicaţiile practice, preferă activităţile tehnice;
Orientat spre sine, nu agreează lucrul în echipă

Dinamic

Facilitează autodescoperirea la elevi;
Cunoașterea = modalitate de a îmbunătăţi societatea;
Încurajează învăţarea experienţială;
Energizează elevii prin diversitatea metodelor folosite.

1  Florin Frumos, „Predarea. Concept și stiluri de predare. Aplicaţii”, în Constantin Cucoș (coordonator), Psihopedagogie pentru 
examenele de de� nitivare și grade didactice (Iași: Polirom, 2009), 281.
2  Cf. Frumos, 287-8.

15’

Teorie

La ora de Religie, „stări de spirit, asta trebuie dat 
altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături.” 

(C. Noica, Jurnal � loso� c)
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 2. Strategiile activ-participative la ora de Religie
Prin specifi cul disciplinei, conţinuturile predate în cadrul orelor de Religie au o pregnantă componen-

tă formativă, fi e prin ele însele, fi e prin devenirea lor formativă în urma procesului educaţional întreprins şi prin 
structurile intelectuale, voliţionale, afective şi acţionale pe care le dezvoltă în urma participării active a elevilor 
în procesul propriei instrucţii și educaţii. Această activizare a elevilor poate fi  obţinută prin trei modalităţi:

- metode de instruire și autoinstruire activizante;
- metode și tehnici de dezvoltare a spiritului critic;
- metode și tehnici de dezvoltare a spiritului creativ.

Din prima categorie, cele mai cunoscute sunt: abordarea euristică, problematizarea, învăţarea prin 
descoperire, studiul de caz, jocul de rol și dramatizarea, instruirea/autoinstruirea asistată de calculator, va-
lenţele lor educative fi ind unanim recunoscute.
În ce priveşte a doua şi a treia categorie, dezvoltarea gândirii critice şi 
creative este o fi nalitate a educaţiei moderne, dezvoltându-se numeroase 
metode în acest sens și chiar un nou mod de proiectare didactică: Proiec-
tarea ERR (Evocare – Realizarea sensului - Refl ecţie). Cele trei etape constituie, de fapt, o spirală cognitivă, 
dezvoltând gândirea critică, integrând creativ informaţiile și conceptele în propriile structuri și îmbunătăţind 
procesul de predare-învăţare.

Datorită acestui model nou de proiectare s-au dezvoltat diferite metode de activizare a elevilor, cores-
punzătoare celor trei etape, astfel:

1. Evocare: Brainstorming, Scrierea liberă, Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi, Masa rotun-
dă simultană, Stabilirea succesiunii evenimentelor, Ciorchinele, Termenii cheie iniţiali;
2. Realizarea sensului: SINELG, „Unul stă, trei circulă”, Cubul, Controversa academică, Studiul 
de caz, Philips 6-6, Metoda 6-3-5, Cadranele, Analiza Swot, Organizatorul grafi c;
3. Re� ecţie: Linia vieţii, Cvintetul, Întrebările, Turul galeriei, Analiza și interpretarea textului.

Urmăresc la oră dezvoltarea 
gândirii critice şi creative? Cum?

După Samuel R. Soliven, profesorii manifestă următoarele stiluri de predare:
1. vizual: folosește imagini, scheme, diagrame, ilustraţii, grafi ce;
2. verbal-auditiv: explicaţii verbale, cu ton, intonaţie, ritm adecvat;
3. tactil: activităţi motrice, manuale ale elevilor;
4. kinestezic: elevii sunt angajaţi în activităţi motrice prin care învaţă;
5. interacţional: interacţiuni de grup, tehnici ce presupun discuţii de grup;
6. individual: pretinde memorare, reproducere, studiu individual.

Trebuie făcută, totuși, precizarea că nimeni nu are un stil de predare/învăţare pur, ci există o domi-
nantă, o preferinţă; în timp ce şi celelalte aspecte trebuie dezvoltate la rândul lor.

Fiecărui stil de predare îi este asociat un stil de învăţare, astfel încât este necesar ca profesorul să le 
cunoască și să le asocieze cu elevii săi, pentru a concepe demersuri de predare adecvate, ce valorifi că poten-
ţialul elevilor.

Pe baza acestor noțiuni referitoare la stilurile de predare în raport cu stilurile de învățare, pot fi  conce-
pute modele de predare care să pună în valoare potențialul personal al elevilor. Optimizarea procesului edu-
cativ-formativ la ora de Religie va fi  generată, astfel, de un grad mai ridicat de adaptare la specifi cul elevilor, 
dar și de un grad mai mare de valorifi care a stilului personal de predare al fi ecărui profesor.

Exercițiu pe grupe
1. Pe baza clasifi cării făcută de Mc Carthy, identifi caţi-vă stilul de predare personal.
2. Pornind de la experienţa dumneavoastră la catedră, identifi caţi și exemplifi caţi activităţi 
de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale elevilor și stilului dumneavoastră de predare.
3. Prezentați colegilor propunerile de activităţi propuse de fi ecare grupă.

4. Centralizați și discutați propunerile făcute de către fi ecare grupă.

40’

Practică
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Acestora li se adaugă metode precum tabelul KWL și Mozaicul, Pălăriile gânditoare, teoria inteligen-
ţelor multiple și explorarea interdisciplinară.

Exercițiu pe grupe
1. Alegerea, de comun acord, a unei unităţi de conţinut din programa de Religie. Propuneţi 
o secvenţă didactică pornind de la o metodă activ-participativă care să implice toţi elevii în 
activitate, punând în valoare potențialul personal al fi ecăruia dintre ei. 
2. Prezentarea propunerilor de secvențe didactice de către fi ecare grupă.

3. Analizarea și discutarea propunerilor formulate.

50’

Practică

 Punctul pe i
Încurajarea și promovarea unui proces de învățare activă/interactivă în cadrul orei de Religie 

facilitează considerabil valorizarea potențialului personal al elevilor. Activitățile și modelele de 
predare care presupun o implicare cognitivă, volitivă și afectivă din partea elevilor se înscriu în 

acest efort de punere în valoare a potențialului lor, oferindu-le oportunitatea de a deveni
parteneri ai propriului proces de educare și dezvoltare personală.



Responsabilitatea faţă de Biserică –
impactul unei abordări pozitiv-creative la ora de Religie

asupra comunităţii eclesiale
(30’ teorie, 60’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Responsabilitatea profesorului de Religie și a elevilor faţă de Biserică
2. Prezentarea comunităţii eclesiale într-o perspectivă pozitiv-creativă
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza cât de important este pentru un creștin să înțeleagă faptul 
că aparține unei comunități eclesiale 
• Veţi deprinde un mod pozitiv-creativ de a-i responsabiliza pe elevi față de 
Biserică

III. Cuvinte-cheie
responsabilitate, impact, comunitate eclesială

P6
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5’

Primii pași

Atunci când vorbim de responsabilitate la ora de Religie ne referim atât la noi, ca profe-
sori, cât și la elevi. A fi  profesor de Religie este o responsabilitate majoră în primul rând 
faţă de comunitatea eclesială din care facem parte, ca delegați ai episcopului locului în 
școală pentru a mărturisi cuvântul Domnului. În acest mod, responsabilitatea față de 

Biserica lui Hristos este semnifi cativă, deoarece, alături de preotul comunității, profesorul 
de Religie îi pregătește pe tineri, prin demersul său educațional, pentru a asuma viața în Hristos. Menirea 
profesorului de Religie în școală este aceea de a-i conștientiza pe tineri că fac parte dintr-o comunitate eclesi-
ală și că, alături de părinți, familie, prieteni, cunoscuți și încă necunoscuți, ei sun t membri vii în Biserica lui 
Hristos. În condițiile în care tinerii sunt conștientizați de statutul lor, această calitate onorantă îi va determina 
și pe ei să fi e responsabili. Când vor înțelege că în Iisus Hristos toți suntem � i ai lui Dumnezeu și frați ai Fiului 
Ceresc, elevii se vor raporta cu mai multă atenție la cei din jur. Poți, oare, să spui ce vrei despre colegul tău care 
este fratele tău în Domnul? Poți să � i agresiv, rău și lipsit de dragoste față de un coleg mai mic care îți este frate 
în Domnul? Poți fi , nu zicem că nu… dar poate că nu te lasă sufl etul să te porți oricum cu cel de lângă tine!

Scopul acestei secvențe este acela de a conștientiza pe cei doi parteneri ai actului didactic (profesorul 
de Religie și elevul) de responsabilitățile pe care le implică statutul de membri ai comunității eclesiale.

1. Responsabilitatea profesorului de Religie
și a elevilor faţă de Biserică 

Pentru a sluji în cadrul unei comunități eclesiale, preoții au nevoie de binecuvântarea epi-
scopului locului. Această investire nu a fost rânduită pentru a sluji unei rațiuni de natură 
administrativă, ci pentru a menține o legătură vie între sacerdotul unei comunități și cel 
căruia Domnul i-a încredințat păstorirea unei Biserici locale (episcopul). 
Această rânduială apostolică de delegare se aplică, într-o altă formă, și în cazul profesorilor 
de Religie. 

Canonul 39 Apostolic
„Preoții şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea epis¬copului, căci acesta este cel căruia 

i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufl etele lor.”

Pentru a propovădui cuvântul Domnului în școală, orice profesor are nevoie de binecuvântarea ierar-
hului. Precum preotul este trimisul episcopului într-o parohie, la fel și profesorul este trimisul episcopului într-o 
școală. Acest act presupune în chip fi resc asumarea unei responsabilități atât față de episcop, cât și față de 
Biserică. 

Responsabilitatea faţă de Biserică este unul dintre cele mai importante aspecte, atât din punctul de 
vedere al carierei noastre de profesori de Religie cât și în calitate de credincioși, de membri ai unei anumite 
comunităţi eclesiale. Este important ca această responsabilitate să se concretizeze în:

• respectarea şi promovarea învăţăturii Bisericii;
• promovarea acţiunilor comunitare ale Bisericii;
• accesibilizarea informaţiei pentru elevi și cei mai puţin cunoscători;
• participarea la acţiunile comunităţii eclesiale din care facem parte. 

Aceste patru puncte au o importanţă egală, iar prezentarea lor nu constituie o ierarhizare, deși, fără 
îndoială promovarea în mod corect a învăţăturii Bisericii constituie temelia suitei de acţiuni care ne revin atât 
ca profesori, cât și în calitate de credincioși.

Responsabilitatea elevilor faţă de Biserică se va concretiza aproape la fel ca și în cazul profesorilor. 

Temă de reflecție

Dacă sunt un profesor bun, sunt neapărat şi un credincios bun? 
Care este legătura dintre acestea două?

20’

Teorie
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Spunem „aproape”, deoarece elevilor le va fi  mai greu să accesibilizeze informaţia pentru cei din jurul lor, 
acest fapt depinzând de nivelul de cunoștinţe al fi ecăruia. Noi, profesorii, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să 
conștientizeze faptul că ei aparţin unei comunităţi eclesiale, care îi așteaptă în mijlocul ei, unde vor fi  mereu 
bine primiți. 

Pentru mulți tineri, conceptul în sine de comunitate eclesială reprezintă o noutate. Puțini au conștiin-
ța că aparțin unei astfel de comunități care se raportează la ei ca la niște membri cu drepturi depline. Oare ce 
părere vor avea tinerii când profesorul le va vorbi de viziunea pe care Sfântul Apostol Pavel o are față de Bi-
serică, pe care o consideră trup mistic al lui Hristos? Dacă le mai zice că fără ei trupul eclesial nu este deplin, 
oare ce vor crede tinerii? Se vor simți oare importanți? Firesc! Când îi spui unui elev că, atunci când lipsește 
de la școală, colegii îi simt lipsa, oare nu se va strădui să � e și mai agreat de prietenii lui? Și cum putem face 
acest lucru? Cum îi putem conștientiza de locul și rolul lor în comunitatea eclesială? Începând cu textul paulin 
privitor la trupul eclesial! Acesta e începutul, aceasta e sămânța și, cu puţin de ajutor de la Domnul, ea va rodi!

„Căci precum trupul unul este, și are membre multe, iar toate membrele 
trupului, multe � ind, sunt un trup, așa și Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am 
botezat noi toţi, ca să � m un singur trup, � e iudei, � e elini, � e robi, � e liberi, și toţi 
la un Duh ne-am adăpat. Căci și trupul nu este un membru, ci multe. Dacă picio-
rul ar zice: Fiindcă nu sunt mână nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din 
trup? Și urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, – pentru 
aceasta nu este ea din trup? Dacă tot trupul ar �  ochi, unde ar �  auzul? Și dacă ar 
�  tot auz, unde ar �  mirosul? Dar acum Dumnezeu a pusmembrele, pe � ecare din 
ele, în trup, cum a voit. Dacă toate ar �  un singur membru, unde ar �  trupul? Dar 
acum sunt multemembre, însă un singur trup. Și nu poate ochiul să zică mâinii: 
N-am trebuinţă de tine; sau, iarăși capul să zică picioarelor: N-am trebuinţă de 
voi. Ci cu mult mai mult membrele trupului, care par a �  mai slabe, sunt mai tre-
buincioase. Și pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea 
cu mai multă evlavie le îmbrăcăm; și cele necuviincioase ale noastre au mai multă 
cuviinţă. Iar cele cuviincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Dar Dum-
nezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește, ca să 
nu � e dezbinare în trup, ci membrele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. 
Și dacă un membru suferă, toate membrele suferă împreună; și dacă un membru 
este cinstit, toate membrele se bucură împreună. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos și 
membre (� ecare) în parte. Și pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, 
al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; 
apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.” (1 Cor 12-28)

Având ca suport acest text, profesorul poate crea diferite activități și discuții care să-i ajute pe elevi să 
conștientizeze mai mult importanța pe care o au ei în Biserică și implicit responsabilitatea pe care o implică 
acest statut. 

Exercițiu pe grupe
Realizați o activitate sau un exercițiu care să valorifi ce viziunea paulină privitoare la trupul 
mistic al lui Hristos, în vederea responsabilizării elevilor față de comunitatea religioasă din 
care fac parte.

10’

Practică



4

2. Prezentarea comunităţii eclesiale
într-o perspectivă pozitiv-creativă  

Predarea pozitiv-creativă a Religiei la liceu este mai mult decât necesară adolescenţilor 
care trec prin perioada marilor încercări, în care ei își defi nesc caracterul, se formează ca 
oameni. La această vârstă, elevii doresc să se remarce prin acţiuni, atitudini și afi rmaţii 
care, cred ei, șochează. A merge la biserică la vârsta lor, nu este deloc „cool”, așa cum nu 
este „cool” nici să participe la activităţile comunitare ale Bisericii. În acest caz, nu ne ră-

mâne decât să le atragem noi atenţia asupra Bisericii printr-o abordare pozitiv-creativă a Religiei. 
Abordarea Religiei dintr-o perspectivă pozitiv-creativă îi poate determina pe elevi:

• să Îl considere pe Dumnezeu prietenul și refugiul lor; 
• să îşi dorească să � e în compania unei persoane atât de iubitoare, capabilă de jertfă pentru noi;
• să dorească să devină o parte a comunităţii eclesiale ca grup cu care să se identifi ce;
• să îşi schimbe viziunea faţă de aproapele, învăţând să nu desconsidere pe nimeni şi să nu îşi aleagă 

prietenii după criterii nesemni� cative ca preferinţele în materie de muzică, situaţia fi nanciară etc.;
• să se deprindă să privească existenţa din perspectiva veșniciei, a realităţii că viaţa noastră nu se 

rezumă doar la anii petrecuţi aici pe pământ.

Deprinderea elevilor cu o astfel de atitudine și idee faţă Biserică prin intermediul predării pozitiv-cre-
ative a Religiei va avea un impact pozitiv major asupra comunităţii eclesiale. Există posibilitatea ca tinerii să 
desfășoare o activitate mult mai bogată în Biserică, să � e mai prezenţi în acțiunile acesteia și să devină, în timp, 
ei înșiși purtători ai mesajului religios în cadrul cercului lor de prieteni/colegi. 

Exercițiu individual
Se dă textul:
„Iar un om, anume Anania, cu Safi ra, femeia lui, și-a vândut ţarina. Şi a dosit din preţ, ştiind 
şi femeia lui, şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. Iar Petru a zis: Anania, de 
ce a umplut satana inima ta, ca să minţi tu Duhului Sfânt și să dosești din preţul ţarinei? 

Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, și vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul 
acesta? N-ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut și a murit. Și frică 
mare i-a cuprins pe toţi care au auzit. Şi sculându-se cei mai tineri, l-au înfăşurat şi, scoţându-l afară, l-au 
îngropat. După un răstimp, ca de trei ceasuri, a intrat și femeia lui, neștiind ce se întâmplase. Iar Petru a zis 
către ea: Spune-mi dacă aţi vândut ţarina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât. Iar Petru a zis către ea: De ce v-aţi 
învoit voi să ispitiţi Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor 
scoate afară și pe tine. Şi ea a căzut îndată la picioarele lui Petru şi a murit. Şi intrând tinerii, au găsit-o moartă 
şi, scoţând-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul ei. Şi frică mare a cuprins toată Biserica şi pe toţi care au auzit 
acestea.” (FAp 5,1-11)

Expuneți pozitiv-creativ în 100 de cuvinte acest eveniment, evidențiind importanța sincerității și res-
ponsabilității în cadrul comunității eclesiale.

5’

Teorie

10’

Practică

Punctul pe i
Prin botez, aparținem unei comunități eclesiale în care avem drepturi, bene� cii și responsabilități. 
Pe măsură ce ne conștientizăm locul în Biserică, perspectiva noastră față de cei cu care formăm 
comunitatea liturgică se modi� că semni� cativ. În calitate de profesori de Religie, este important 
să � m mai întâi noi înșine conștienți de rolul și responsabilitatea noastră în Biserică, pentru a-i 

putea face conștienți și responsabili și pe ceilalți.



Responsabilitatea faţă de corpul profesoral
din unitateade învăţământ – 

benefi ciile unei abordări pozitiv creative la ora de Religie
asupra dialogului/comunicării dintre profesori

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Statutul profesorului de Religie - responsabilitate față de Dumnezeu și școală;
2. Pro� lul profesorului de Religie în cadrul corpului profesoral – responsabilități 
și calități
3. Profesorul de Religie – factor de coeziune, promotor de valori și virtuți
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veți identifi ca benefi ciile asumării responsabilităților față de corpul profe-
soral și consecințele neasumării răspunderii;
• Veți prezenta benefi ciile unei abordări pozitiv-creative la ora de Religie 
asupra dialogului/comunicării dintre profesori;
• Veți elabora strategii de colaborare cu corpul profesoral din unitatea școlară.

III. Cuvinte-cheie
Stil de predare, abordare interdisciplinară, gândire critică şi creativă
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5’

Primii pași

10’

Teorie

Şcoala autentică este vie, ea trăieşte prin profesorii şi elevii săi. Valoarea unei şcoli este 
dată de caracterul și calităţile slujitorilor ei. Printre aceștia se numără și profesorul 
de Religie. Elevii şi colegii au aşteptări mult mai mari din partea lui decât din partea 
celorlalţi profesori, deoarece îl consideră – mai ales pe el – un model ce lucrează atât la 

desăvârşirea personală, cât şi la cea a elevilor, după îndemnul: „Fiți, dar, voi desăvârșiți, 
precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este.” (Matei 5, 48). Odată cu angajarea în instituţia de învăţământ, 
profesorul de religie se familiarizează cu obiectivele procesului educativ, participând împreună cu colegii de 
cancelarie la realizarea acestora. El se implică în luarea deciziilor,  constituind un factor in� uent în de� nirea și 
a� rmarea școlii ca mijloc de educație. De asemenea, ia parte conștient și activ la viața  colectivului, manifestă 
inițiativă în activitățile desfășurate în cadrul comisiilor din care face parte.

1. Statutul profesorului de Religie -
responsabilitate faţă de Dumnezeu și școală

Statutul profesorului de Religie impune un pro� l moral demn, o conştiinţă şi o conduită 
exemplare, deoarece el trebuie să dea mărturie despre Adevăr, despre Calea ce duce la 
și în Viața veșnică. Acestea le împlinește ca responsabilitate asumată față de Dumnezeu, 
prin decizia luată în mod personal și liber de a-I sluji, dar și ca responsabilitate față de 
școală (elevi, profesori), din momentul în care şi-a asumat menirea de a �  profesor de 
religie și de a face misiune în școală.

Atitudinea şi comportamentul de la clasă in� uenţează în mod indirect relația profesorului de 
religie cu colegii săi, imaginea școlii, dar și relația elevilor cu celelalte cadre didactice. Astfel, se impune ca 
moralitatea sa să se re� ecte în toate aspectele activității sale, de la ţinută şi comportament, până la limbajul 
folosit în relaţiile interpersonale. De el depinde dacă face cinste, prin conduita sa personală, profesiei sale. 
Din acest punct de vedere, profesorii de Religie trebuie să se dovedească responsabili, ei � ind asociați cu 
învățătura și morala Domnului; un comportament sau o învăţătură neadecvată vor atrage după ele o pată 
asupra disciplinei, asupra Bisericii pe care o reprezintă și asupra școlii.

În demersul de asumare a responsabilităților pe care le aveți în calitate de prfoesor de Religie față de 
corpul profesoral, prima etapă o constituie identifi carea acestor responsabilități și principalele efecte. Vă 
propunem să completați un tabel similar celui următor:

Responsabilitățile mele față de 
corpul profesoral:

Bene� ciile asumării 
responsabilităților

pentru mine și școală:
Consecințele neasumării:

Exercițiu pe grupe
Identi� cați care pot �  bene� ciile unei abordări pozitiv-creative la ora de Religie asupra 
dialogului/comunicării dintre profesori.

30’

Practică



3

2. Profi lul profesorului de Religie în cadrul corpului profesoral – 
responsabilităţi și calităţi

Fiecare corp profesoral de prestigiu are nevoie de un profesor de religie pe măsură. 
Colegii de cancelarie vor aprecia elementele ce țin de responsabilitatea speci� că acestuia: 
pregătirea teologică temeinică;

5’

Teorie
•  orizontul cultural larg; 
•  pro� lul moral demn de urmat;
•  comunicarea e� cientă; 
•  deschiderea; 
•  receptivitatea; 
•  � exibilitatea; 

•  consecvența; 
•  stabilitatea; 
•  medierea; 
•  conștinciozitatea;
•  promptitudinea. 

Predarea pozitiv-creativă aplicată de profesorul de Religie va �  întărită de următoarele calităţi 
spirituale, împărtășite elevilor, dar și colegilor: 

•  dragoste; 
•  credinţă puternică; 
•  răbdare; 
•  echilibru; 
•  sensibilitate; 
•  blândeţe;

•  nădejde;
•  simţul umorului;
•  încredere;
•  disponibilitate de a asculta 

problemele altora şi de a se 
dărui în rezolvarea lor.

În lumina celor prezentate, vă invităm să re� ectați asupra următoarelor aspecte:
•  Cum ar putea elementele enumerate mai sus, prezente în activitatea cu tinerii, să aibă impact 

asupra lor și asupra profesorilor din cancelarie?
•  Care sunt pașii pe care îi parcurgeți atunci când un coleg vă solicită într-o problemă școlară/

personală?
•  Care sunt cele mai dese solicitări pe care le-ați primit din partea colegilor?

Exercițiu pe grupe
Identi� cați o problemă pe care ați întâmpinat-o în relația de colaborare cu colegii profesori. 
Analizați cauzele problemei, etapele, efectele nerezolvării și potențialele soluții pentru 
acestea.

45’

Practică
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3. Profesorul de Religie –
factor de coeziune, promotor de valori și virtuţi

Când trece pragul cancelariei, profesorul de Religie trebuie să conștientizeze că poate 
nu toți colegii lui sunt de aceeași credință sau că aceștia trăiesc religiozitatea lor cu o 
intensitate diferită, că pot să nu � e practicanţi ai credinţei lor ori chiar să � e atei. La fel se 
întâmplă și la clasă: sunt elevi  care aparțin diferitelor religii sau confesiuni. Manifestarea 
profesorului față de toți aceștia se recomandă a �  una de toleranță, de îngăduință și de 

deschidere spre dialog interconfesional. De asemenea, este bine să manifeste interes și implicare atunci când 
ceilalți profesori îi consultă în chestiuni religioase. În mod � resc, el ar trebui să � e interesat atunci când în 
discuție sunt aspecte referitoare la condiția omului, la sensul vieții, la marile întrebări ale vieții, la eforturile 
spirituale sau artistice de atingere a desăvârșirii, la diversele achiziții sapiențiale prezente în oricare dintre 
culturile și tradițiile religioase.

Profesorul de Religie are menirea de a contribui la crearea și menținerea unui climat adecvat de muncă 
și colaborare între membrii colectivului didactic. El trebuie să manifeste coeziune și unitate de acțiune în 
cadrul acestuia, să nu genereze con� icte nici prin conținuturile transmise elevilor, nici la nivel interpersonal, 
în relația cu colegii de cancelarie; să � e un spirit cooperant, un om ce promovează comuniunea, pacea, 
echilibrul și rugăciunea. În același timp, se așteaptă din partea lui să rămână vertical, să apere valorile 
creștine, să aibă demnitate și respect de sine. Având acces la toate aceste manifestări, au de câștigat atât 
elevii, în formarea caracterului, cât și colegii de cancelarie. 

 Legătura strânsă cu colegii profesori poate �  făcută indirect de profesorul de Religie și prin abordările 
deschise, pozitiv-creative spre alte discipline, prin corelații interdisciplinare realizate în cadrul orelor. 
Datorită acestor abordări, profesorii clasei se pot declara privilegiați, orizontul elevilor � ind deschis materiei 
lor. Profesorul de Religie, împreună cu colegii de istorie, geogra� e, � loso� e, biologie, � zică, chimie, ar putea 
iniția, dezvolta și desfășura programe/proiecte destinate tinerilor, în vederea promovării valorilor morale și a 
cultivării virtuților în viața lor. Elevii vor �  astfel ajutați să asimileze cele mai bune cunoștințe, să-și formeze 
abilități de viață și să-și dezvolte atitudini nu printr-o competiție a disciplinelor și o ierarhizare a lor, ci 
printr-o comuniune a acestora. Mai mult are de câștigat elevul din această colaborare a profesorilor, decât 
dintr-o competiție. El va ști să realizeze conexiuni între informațiile primite, va �  creativ, va avea deschidere 
spre dialog și se va forma în spiritul îngăduinței și al toleranței.

10’

Teorie

„...atunci când nu era nici ştiinţă, nici � loso� e, nici arte, nici stat, nici şcoală, nimic din ceea 
ce constituie astăzi creaţia, cultura şi mândria omului în lume, exista religia. Atunci religia era 

ştiinţa, � loso� a, arta şi peste tot şcoala omenirii”. 
(Pr. Ilarion Felea)

Exercițiu pe grupe
Discutați în cadrul grupei pe marginea uneia din următoarele întrebări, la alegere:

a) Statutul de profesor de religie este un atu în fața colegilor profesori?
b) Cum sunteți astăzi privit și primit de către colegii de cancelarie?
c) Ați fost abordat de colegii de cancelarie pentru a discuta probleme școlare și personale? 

De ce credeți că au avut încredere? 
d) Au existat situații în care ați avut rolul de mediator între colegi? Cum ați intervenit?

15’

Practică

Punctul pe i
Responsabilitatea profesorului de Religie față de corpul profesoral este aceea de a oferi modelul 
împlinirii cuvântului evanghelic: „Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului, şi lui Dumnezeu, 

cele ale lui Dumnezeu” (Mt 22,21): integrarea în sistemul educațional cu toate rigorile sale și, în 
același timp, cultivarea în elevi și promovarea prin exemplul personal a valorilor și a virtuților 

speci� c creștine. Împlinirea cu succes a acestei responsabilități va conferi corpului profesoral 
echilibru, abordare pozitivă, colaborare și comuniune.



Responsabilitatea faţă de elevi –
avantajele pe termen scurt şi lung

ale unei abordări pozitiv-creative la ora de Religie
asupra profi lului moral-duhovnicesc al elevilor

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Responsabilitatea profesorului de Religie faţă de conturarea pro� lului 
moral al elevi
2. Avantajele abordării pozitiv-creative ale conținuturilor religioase
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza importanța asumării responsabilității față de misiunea 
prin care conturați pro� le morale
• Veţi avea posibilitatea să realizați cât de fericiți puteți fi  atunci când abor-
dați conținuturile religioase pozitiv-creativ

III. Cuvinte-cheie
responsabilitate, avantaje, pozitiv-creativ, pro� l moral-duhovnicesc
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5’

Primii pași

10’

Teorie

Ca profesori de Religie, misiunea noastră trece dincolo de acțiunea restrânsă de trans-
mitere au unor cunoștinţe de natură religioasă, spirituală etc. Desigur, ea poate părea o 
misiune facilă pentru ceilalţi, deoarece spaţiul acordat Religiei este unul restrâns (o oră/
săptămână), iar cunoștinţele elevilor nu sunt evaluate în cadrul niciunei Testări Naţi-

onale sau examen de Bacalaureat. Cu toate acestea, privită din perspectiva formării ca-
racterului și a transmiterii unor cunoștinţe și stări de spirit, responsabilitatea profesorului este deosebit de 
mare. Dascălul de Religie îi pregăteşte pe elevi nu pentru a promova un examen cu notă mare, ci pentru trăi 
o viață cu conștiinţa împăcată, cu su� etul ușor și cu o atitudine corectă faţă de cei din jur. Care din profesorii 
din școală are un asemenea obiectiv? Câți dintre profesori îi pregătesc pe copii pentru veșnicie? Să nu punem 
totuși această chestiune în niște cadre care îi vor defavoriza pe ceilalți dascăl… Cărui profesor i se cere să fi e 
atât virtuos cât i se cere profesorului de Religie? Orice alt profesor poate să-și predea conținuturile teoretice 
fără a fi  condiționat direct de o moralitate ce se dorește a fi  cât de cât evidentă. Ridică oare semne de întrebare 
faptul că unul dintre profesori are o atracție vizibilă față de culturile de tutun? Nu! Dar dacă dascălul de Re-
ligie utilizează frecvent unul din cele 20/10 produse fi nite ale fabricilor de tutun care sunt aranjate frumos în 
pachete, ce zic tinerii? Am folosit acest exemplu banal pentru a scoate în evidență cât de mare este impactul 
acțiunilor profesorului de Religie în ochii elevilor. Ca atare, responsabilitatea lui față de tineri este mare. 

Aceasta o spunem nu pentru a așeza o nouă povoară pe umerii celor care îl mărturisesc și-l propo-
văduiesc pe Hristos în Școală, ci pentru a le arăta cât de mult bine pot face. Un gest mic, o atitudine corectă 
poate infl uența decisiv viața unui tânăr, și dacă se va mântui, profesorul de Religie va fi  primul care va be-
nefi cia de recunoștința Dreptului Judecător! O astfel de abordare aduce avantaje pe termen scurt și lung nu 
numai în viețile tinerilor, ci și în cea a profesorului de Religie. Acest fapt dorim să-l subliniem în secvența 
care deja a și debutat.  

1. Responsabilitatea profesorului de Religie
faţă de conturarea profi lului moral al elevi 

În orice desfășurare a unei activităţi există un anumit grad de responsabilitate pe care 
este necesar ca oricine să și-l asume. Desigur, în activitatea de profesor, responsabilitatea 
este cu atât mai mare cu cât „materia primă” este compusă din mintea și sufl etul elevilor 
noștri. Pentru profesorul de Religie această responsabilitate este cu atât mai mare cu cât 
conţinuturile pe care le transmite nu sunt simple informaţii despre un subiect anume. El 

transmite stări, sentimente și-i învață pe elevi să trăiască în acord cu normele morale, să valori� ce potenţialul 
lor nativ îndreptat spre asemănarea cu Dumnezeu.

Responsabilitatea faţă de elevi are nevoie nu doar de teoretizare, ci și de concretizare prin ac-
ţiuni precum:

• asigurarea unui climat afectiv și intelectual care să le permită elevilor să se simtă liberi în a se 
exprima (doar astfel vom cunoaște ceea ce gândesc ei cu adevărat și vom ști asupra căror pro-
bleme să insistăm pentru clarifi cări sau ce idei eronate au nevoie de îndreptare);

• predarea prin folosirea de metode pozitiv-creative care să îi atragă pe elevi și să transmită con-
ţinuturile specifi ce cu mai multe șanse de succes, decât metodele tradiţionale;

• încurajarea elevilor în vederea comunicării și comuniunii cu colegii;
• conștientizarea elevilor faţă de valorile spirituale, faţă de virtute ca semn al prieteniei cu Dumnezeu;
• implicarea elevilor în acţiuni extrașcolare cu caracter religios-comunitar.

Activitatea profesorului de Religie nu se termină o dată cu sunetul clopoţelului, aşa cum responsabilitatea 
sa faţă de elevi nu încetează atunci când pleacă din şcoală la sfârşitul unei zile de lucru. Profesorul conti-
nuă să fi e responsabil faţă de elevi prin toate acţiunile sale, atât în cadrul școlii cât și în afara acesteia. Câș-
tigarea încrederii elevilor este un proces difi cil, iar dacă profesorul lezează cumva, chiar involuntar, această 
relaţie consecinţele se vor extinde dincolo de ora de curs. Spre exemplu, dacă dobândim încrederea unui elev 
astfel încât să ni se confeseze, atunci când comunicăm din gândurile sale colegilor din sala profesorală (cu 
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excepţia unei situaţii de criză – elevul se droghează, are gânduri sinucigașe etc.), elevul nu doar că nu va mai 
avea încredere în noi, dar nu va mai avea încredere în instituţia pe care o reprezentăm și care în faţa elevilor 
nu este doar şcoala, ci mai ales Biserica.

De asemenea, în afara spaţiului școlii, responsabilitatea noastră se constituie în exemplul pe care îl 
oferim, mai ales în comunităţile mici, rurale, dar și în cele urbane. Spre exemplu, dacă noi îi învăţăm pe elevii 
noștri că fumatul este un păcat, iar noi  fumăm în public, aceștia nu doar că nu vor accepta sfatul nostru, dar 
vor �  tentaţi să nu accepte nici alte sfaturi oferite de noi.

Așadar, responsabilitatea profesorului de Religie faţă de elevii săi are termen de valabilitate nedeter-
minat și este unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei activităţi pe care o considerăm mai curând 
o vocaţie decât o profesie. 

  Temă de re� ecție 

Cum am perceput până acum 
responsabilitatea faţă de elevi?

Exercițiu pe grupe
1. Activitate de brainstorming pornind de la tema de re� ecţie. Identi� caţi modalităţi de 
manifestare a responsabilităţii faţă de elevi la școală și în afara spaţiului școlii.

La școală În afara şcolii

Exercițiu individual
2. Relatați două situații în care datorită unei abordări pozitiv-creative/responsabile ați sesizat un 
efect pozitiv în comportamentul moral al unui elev la un interval temporal scurt (o situație) și 
la unul mai lung (o situație)

2. Avantajele abordării pozitiv-creative
ale conţinuturilor religioase 

Oricare profesor ce folosește o abordare pozitiv-creativă la ora de Religie are rezultate 
vizibile numaidecât. Bunătatea, dragostea și neîncorsetarea spiritului creativ (atitudini 
ce reies dintr-o astfel de abordate) nu dau greș niciodată. Mai devreme sau mai târziu, 
efectele unei astfel de abordări dau roadele mult așteptate. Când C(c)uvântul lui Dum-
nezeu este așezat cu deschidere și seninătate în sufl etele elevilor, atunci i se oferă harului 

Duhului Sfânt mediul cel mai propice să lucreze. În acest sens oferim doar un simplu exemplu: fi ul cel rătăcit 
(Lc 15). Acest tânăr a avut privilegiul să aibă cel mai pozitiv-creativ tată! Când fi ul cel mic a vrut să-și facă 
de cap, tatăl l-a lăsat să plece, bine știind că va trăi în desfătări. Tatăl nu a intervenit, deși credem că îl durea 
sufl etul să-și vadă fi ul pierzându-se în mrejele păcatului  Părintele a așteptat cu nădejde și nu a intervenit. 
Tatăl s-a pus pe veghe și, din poarta curții sale, scruta orizontul să-și vadă copilul venind. Și iată că el a venit! 
Când a văzut umbra de om care se târa umilă pe drum, bătrânul părinte a fugit ca un tinerel sprinten spre 
„elevul său” cel mic. Ce a sădit el în sufl etul mezinului de-a lungul timpului nu avea cum să nu aducă roade. 
Un profesor care se va comporta asemenea va fi  cel mai fericit om din lume! Va auzi cum proorocia lui Isaia 
se va împlini în urechile lui: „Ridică împrejur ochii tăi și vezi, că toţi se adună și se îndreaptă către tine. Fiii 
tăi vin de departe și fi icele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei străluci și va bate tare inima ta și se 
va lărgi…” (Is 60,4), văzând roadele dragostei tale pozitiv-creative.

15’

Practică

30’

Practică

15’

Teorie
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Ca atare, predarea pozitiv-creativă la Religie va in� uenţa conduita elevilor la toate orele de curs, dar 
și în relaţiile interpersonale. 

În mod concret, abordarea pozitiv-creativă a conţinuturilor la ciclul liceal poate avea următoarele 
efecte pe termen scurt:

•  dezvoltarea interesului faţă de Religie;
•  schimbarea atitudinii (în bine) faţă de colegi și profesori;
•  reconsiderarea atitudinii faţă de valori și false valori (atât de promovate astăzi);
•  îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii/atenuarea confl ictului între generaţii care se manifestă foar-

te pronunţat la vârsta adolescenţei;
•  alegerea de către elevi a unor soluţii moral-religioase pentru problemele cu care se confruntă.

Așa cum am afi rmat anterior, responsabilitatea profesorului de Religie, spre deosebire de alte discipli-
ne, se extinde dincolo de examenul de Bacalaureat, deoarece el transmite elevilor conţinuturi care doresc să 
se transforme într-un mod de a trăi și de a percepe viaţa. În măsura în care știm să prezentăm conţinuturile 
elevilor, aceștia le vor accepta și își vor adapta viaţa la normele moral-religioase pe care dorim să le trans-
mitem. Din acest motiv, predarea pozitiv-creativă a Religiei le poate deschide elevilor noi orizonturi a căror 
explorare se extinde pe parcursul întregii vieţi.

Prin prezentarea pozitiv-creativă a conţinuturilor în cadrul orei de Religie, îi putem infl uenţa pe elevi 
pe termen lung în:

•  încrederea în ajutorul lui Dumnezeu şi a Bisericii în momentele de criză şi nu numai;
•  alegerea unui duhovnic cu ajutorul căruia să îşi poată echilibra viaţa;
•  formarea caracterului de adult pe considerente moral-religioase;
•  reconsiderarea atitudinii faţă de viaţă din perspectiva comuniunii cu Hristos şi cu semenii;
•  dezvoltarea unei gândiri pe axa verticală Dumnezeu-om;
•  perceperea situaţiei fi nanciare şi a locului de muncă prin prisma valorilor morale insufl ate de 

Biserică.

Exercițiu pe perechi
1. Identi� caţi 3 efecte pe termen scurt pe care le poate avea abordarea pozitiv-creativă a 
Religiei asupra pro� lului moral-duhovnicesc al elevilor.

Exercițiu pe grupe
2. Elaboraţi o activitate pozitiv-creativă pentru un conţinut la alegere, cu efecte pe termen lung asupra pro� -
lului moral-duhovnicesc al elevilor.

30’

Practică

Punctul pe i
Responsabilitatea pe care o are profesorul de Religie față de elev prin conturarea unui pro� l 

duhovnicesc este extrem de mare. De el depinde în mare măsură modul în care orice tânăr care 
trece pe sub mâna lui se comportă în Biserică și în societate. Această responsabilitate unică pe 

care nici măcar un diriginte nu o are (excepție face aici dirigintele care este și profesor de Religie) 
aduce cu sine satisfacții și bucurii atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu cât înaintează 
în carieră, un profesor de Religie pozitiv-creativ este cu atât mai fericit: vede cum vechii săi elevi 

se comportă moral, indiferent de domeniul în care activează!



Responsabilitatea faţă de elevi –
avantajele pe termen scurt şi lung

ale unei abordări pozitiv-creative la ora de Religie
asupra profi lului moral-duhovnicesc al elevilor

(30’ teorie, 90’ practică)

I.  Cuprinsul secvenţei
Primii pași
1. Responsabilitatea profesorului de Religie faţă de conturarea pro� lului mo-
ral al elevi
2. Avantajele abordării pozitiv-creative ale conținuturilor religioase
Punctul pe i

II. La sfârșitul acestei secvenţe de învăţare:
• Veţi conștientiza importanța asumării responsabilității față de misiunea 
prin care conturați pro� le morale
• Veţi avea posibilitatea să realizați cât de fericiți puteți fi  atunci când abor-
dați conținuturile religioase pozitiv-creativ

III. Cuvinte-cheie
responsabilitate, avantaje, pozitiv-creativ, pro� l moral-duhovnicesc

P6

U4 S2
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5’

Primii pași

Paleta de responsabilități pe care le asumă profesorul de Religie cuprinde și o mare res-
ponsabilitate față de familiile elevilor săi și, implicit, față de întreaga societate. Activita-
tea sa didactică nu are ca efect doar formarea unor competențe și asimilarea unor infor-
mații, esențiale, de altfel, pentru activitatea profesională ulterioară a actualilor elevi, ci 

defi nirea caracterului acestora, a profi lului lor moral-religios. Așadar, în funcție de efi ci-
ența muncii prestate de cadrul didactic la ora de Religie, elevii vor asuma, pe termen mai lung sau mai scurt, 
în mod superfi cial sau profund, valorile și comportamentele transmise prin intermediul conținuturilor de 
învățare predate. 

În acest context, secvenţa de faţă propune o perspectivă asupra abordării pozitiv-creative a predării 
noţiunilor religioase în relație cu efectele acesteia asupra familiei și societății. Acest demers de pozitivare a 
procesului educațional, pentru care pledăm, este în deplină compatibilitate cu principiile de bază ale religiei, 
în general, și cu obiectivele generale și specifi ce ale disciplinei Religie, în special.

1. Abordarea pozitiv-creativă la ora de Religie
Asumarea unui mod de abordare pozitiv-creativă la ora de Religie generează numeroase 
benefi cii imediate asupra elevilor, ei fi ind în mod special compatibili cu această abordare, 
deoarece ea facilitează comunicarea, relaționarea și libertatea – toate trei valori esențiale 
în adolescență. Dar bene� ciile abordării pozitiv-creative sunt mult mai multe: invită la 
re� ecție, contribuie la crearea unui echilibru emoțional și spiritual, consolidează înțelegerea 

și însușirea cunoștințelor, dezvoltă gândirea critică, favorizează corelațiile interdisciplinare prin intermediul că-
rora se asigură o învățare integrată. Dintre toate benefi ciile enumerate aici, cel al corelațiilor interdisciplinare 
este de maxim interes din perspectiva efectelor bene� ce pe termen lung pentru că o educație integrată va 
avea cu certitudine efecte în formarea și activitatea elevilor ajunși la maturitate psihologică și profesională. 
De aceea, propunem în continuare câteva repere în acest sens.

Dezvoltarea armonioasă a individului presupune asocieri între diferite domenii de interes dintre care 
literatura, și mai ales literatura religioasă, poate constitui cu adevărat o formă de modelare interioară. Valori-
� carea temelor ce vizează formarea caracterului uman-religios cu un maxim de aplecare asupra dimensiunii 
pozitive a acestora și cu deschidere spre modalităţile creative, pot ușura acceptarea acestora sau pot spori 
gradul de atractivitate al temelor abordate.

Subiectele propuse de programa 
analitică pentru nivelul claselor liceale 
constituie, de cele mai multe ori, un prilej 
de a sublinia importanţa conturării unei 
atitudini pozitive faţă de tot ceea ce repre-
zintă viaţa în ansamblul ei. Virtuţi ca bu-
nătatea, iubirea aproapelui și generozitatea, 
odată dezvoltate la nivelul acesta de vârstă, 
vor deveni principii de viaţă solide, iar în 
absența lor viaţa nu va putea �  considerată 
împlinită. 

Suprapunerea, în mod voit, a tema-
ticii abordate de literatura studiată la clasă 
și la alte discipline, în special la disciplina 
Limba și literatura română, dezvăluie o 
multitudine de corelaţii ce potconduce, cu 
ușurinţă, la identifi carea unor teme comu-
ne: iubirea, natura, respectul pentru aproa-
pele și pentru întreaga creaţie, devenirea su-
fl etească, familia și importanţa ei, infl uenţa 
mediului de viaţă aupra individului, etc.

15’

Teorie

libertate de
gândire

invitație la re-
� ecție

relaționare de-
schisă

dezvoltarea 
gândirii critice

consolidarea 
înțelegerii noți-

unilor

corelații interdis-
ciplinare

echilibru 
emoțional și 

spiritual

Abordare 
pozitiv-cre-

ativă
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15’

Teorie

Completaţi următorul tabel cu temele potrivite și conţinuturile adecvate identifi cabile la 
nivelul programelor analitice ale disciplinei Religie.

Opera aparţinând literaturii 
române sau universale Tema Conţinuturile

Mara
I. Slavici
Baltagul

M. Sadoveanu
Jurnalul fericirii

Nicolae Steinhardt
Psalmii 

lui T. Arghezi
Eu nu strivesc corola

de minuni a lumii
L. Blaga

Scrisoarea I
 M. Eminescu

Nașterea și prăbușirea lumilor cerești

O, Mamă!, 
M. Eminescu

2. Familia şi societatea - benefi ciari pe termen lung ai abordării 
pozitiv-creative în cadrul orei de Religie 

Întreg demersul didactic solicită o abordare pozitiv–creativă iar orele de Religie, prin 
excelenţă, utilizează această metodă, destinată atât creării unei atmosfere favorabile 
receptării cunoştinţelor cu specifi c religios, cât și dezvoltării unei atitudini optimiste și 
adecvate stimulării creativităţii. 
Orele de Religie, prin temele propuse și prin metodele utilizate, valorifi că în mare măsură 

bagajul spiritual și emoţional al elevilor, dezvoltându-l în maniera în care învăţătura de credinţă o cere. Aceș-
tia, în mod conștient sau, poate, involuntar, vor dobândi parte din această stare și o vor duce cu ei în spaţiul 
din care provin. Familia și, prin extensie, comunitatea devin astfel spaţiul de consumare a celor dobândite, 
fi e informaţii, fi e deprinderi. Elevii cu atitudine pozitivă și dispuși să vadă viaţa în culori pozitive vor fi  un 
sprijin real și pentru familiile lor, dar și pentru societatea din care fac parte.

Analizând profi lul unui elev cu o atitudine pozitivă și a unuia cu o atitudine negativistă, încer-
caţi să vizualizaţi efectele în plan imediat, dar și pe cele de lungă durată, în cadrul relaţiei cu 
sine, familia, școala sau comunitatea:

Persoana cu pro� l pozitiv Efecte în plan religios și psihologic 
observabile imediat

Efecte în plan comportamental 
durată observabile în plan imediat 

sau de lungă durată 

Persoana cu pro� l negativist

30’

Practică

Model
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Exercițiu pe grupe
Organizați-vă în două grupe, având ca scop experimentarea valorii predării pozitiv-creati-
ve prin imaginarea a două scenarii. Un grup va primi sarcina să descrie traseul experenţial 
al unui elev care a bene� ciat de o oră de Religie ce a fost realizată cu ajutorul metodelor 
creativ-pozitive. A doua grupă va face același lucru, dar cu referire la un elev care are parte 

de o abordare tradiţională, frontală. Se vor analiza, prin comparaţie, stările emoţionale și procesele cognitive 
ale tuturor partenerilor și benefi ciarilor actului educaţional. Astfel, nu se va rămâne doar la stadiul de con-
ceptualizare, ci se va putea observa componenta practică a celor supuse atenţiei.

Se poate folosi următoarea sugestie de centralizare a valorilor promovate de cele două categorii 
exempli� cate.

Bene� ciarii predării
pozitiv-creative

Competenţe valori� cate/
dezvoltate Stare emoţională indusă Efecte în afara

orei de curs

Bene� ciarii predării tradi-
ţionale/frontale

30’

Practică

Punctul pe i
În momentul în care re� ectăm, ca profesori, asupra impactului pe care îl are/îl poate avea activ-
itatea noastră cotidiană nu doar asupra modului de desfășurare a orei noastre sau a procesului 
educațional, ci asupra vieții familiilor și întregii societăți, povara poate părea uriașă! Și să nu 

o tratăm ca atare ar �  un act de nesinceritate față de noi înșine și față de vocația didactică. De 
aceea, este de dorit ca, pe cât posibil, să punem în valoare cât mai mult abordarea pozitiv-cre-
ativă la ora de Religie pentru a aduce, și noi, un strop de lumină și de bucurie în întunericul 

veacului acestuia.
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