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Motto : 

„Când cineva învaţă pe alţii, învaţă şi el mai 

mult, iar când vorbeşte ascultă şi el de cele mai multe ori 

împreună cu ascultătorii săi, pentru că Unul este 

Învăţătorul (Matei 23, 8) şi al celui ce vorbeşte şi al celui 

ce ascultă. El este cel care adapă şi mintea şi cuvântul.” 

(Sfântul Clement Alexandrinul)  

 

Deseori am putut citi sau auzi emisiuni în care se vorbea despre fanatismul religios, 

prozelitismul sau îndoctrinarea care „se face” azi în şcoală. Când profesorul de religie se rezumă 

doar la transmiterea de cunoştinţe - şi iar cunoştinţe, fără să completeze acest proces educativ prin 

practica exemplului viu, constructiv, de a fi „pedagog către Hristos” (Galateni 3, 24) şi prin 

activităţi extracurriculare, rezultatul scontat poate fi supus criticilor. 

 În educaţia religios morală trebuie să vizăm întregul: armonia dintre trup şi suflet a omului 

să fie într-o unitate perfectă care să reuşească să dirijeze în mod neobosit şi statornic viaţa şi toate 

acţiunile omului. Aşa se împlineşte spiritul moralei creştine: prin dragostea faţă de Dumnezeu, de 

aproapele şi de sine găsit în modelul perfecţiunii: Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, Mântuitorul 

nostru. 

Un bun profesor nu este acela care este tributar standardelor pedagogice, acela care 

proiectează lecţia perfect, sau aproape perfect din punct de vedere psihopedagogic, ci cel care face 

din meseria sa o misiune, cel „care nu robotizează didactica, şi este împotriva standardelor 

didactice”1, iar din procesul instructiv-educativ face o artă de comunicare şi comuniune cu alţi 

semeni, transmiţând educatului o parte din personalitatea proprie, cel care concepe o experiență 

                                                           
1 Prof. univ. dr. E., Păun, Sociologia educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004, p. 23 
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realizabilă pragmatic, cel care se străduieşte el mai întâi pe calea desăvârşirii şi în final imprimă 

acest lucru elevilor săi. 

Atmosfera pe care trebuie să o creăm pentru copil sau tânăr trebuie să fie plăcută şi 

interesantă; relaţia dintre profesor şi elev trebuie să fie adaptată permanent în funcţie de 

permisivitatea situaţiilor psihologice, profesorul încercând să se apropie cât mai mult de sufletul 

copilului atât prin conţinut, cât şi prin limbaj; dascălul având nevoie de prezenţa mereu vie a icoanei 

Mântuitorului Hristos în centrul activităţii sale (principiul Hristocentric). 

Mai mult decât atât, profesorul trebuie să ţină cont de libertatea individului deoarece 

„practicarea religiei constă, prin însăşi natura sa, în primul rând în acte interioare voluntare şi libere 

prin care omul se îndreaptă direct spre Dumnezeu: astfel de acte nu pot fi nici impuse, nici interzise 

de o putere pur omenească”2.  

Ca profesor de religie trebuie să simţi întotdeauna că este necesară implicarea în realizarea 

unor acţiuni complementare activităţii de învăţare cum ar fi: participarea şi organizarea de expoziţii, 

cenacluri, simpozioane, participarea la sesiuni de comunicări ale elevilor etc.. Prin cooptarea 

conducerii şcolii şi  a preotului paroh este necesară amenajarea unui cabinetul de religie, înfiinţarea 

unei biblioteci de carte religioasă, îmbogăţirea permanentă a materialului didactic şi înarmarea cu 

toate metodele şi mijloacele didactice posibile în realizarea succesului şcolar. Cu toate acestea nu va 

fi destul. Ceva va lipsi din rezultatul aşteptărilor de profesor misionar. Pe lângă acestea, ca punct 

culminant şi definitiv hotărâtor în reuşita procesului de formare a elevilor ca buni creştini, se va găsi 

organizarea unui cerc de religie în cadrul căruia se pot realiza o multitudine de activităţi 

extracurriculare. 

Cercul de religie este o activitate suplimentară. Activitatea de cerc este complementară, în 

interdependenţă cu activitatea de la clasă: lecţia este suportul pe care se sprijină activitatea de la 

cerc, iar cercul îmbunătăţeşte calitatea educaţiei religioase realizată la lecţii. Prin tematica aleasă şi 

prin lucrările propri, li se dezvoltă elevilor dragostea pentru religie3. 

Cercul de religie este o ofertă, o disciplină care presupune studierea unui domeniu atractiv 

şi de interes, fiind una din disciplinele oferite de catedra de religie a şcolii în cadrul CDŞ-ului. 

Disciplina opţională propusă  încearcă să ofere elevilor activităţi multiple prin care vor 

reuşi să înveţe că suntem datori să răspundem tuturor cu iubirea lui Hristos care S-a dat pe Sine ca 

pildă pentru noi. Datorită caracterului programat, planificat şi organizat metodic al tuturor 

activităţilor educative, educaţia religioasă realizată în şcoală are o deosebită importanţă deoarece 

conduce la un nivel înalt de dezvoltare a personalităţii religios-morale a elevilor. Complementar cu 

                                                           
2 Preot dr. Ilie I., Ivan,  Îndrumător catehetic, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2001, în Conciliul II Vatican,  p. 172 
3 Preot prof. univ. dr. Sebastian, Şebu, Prof. Monica Opriş, Prof. Dorin Opriş, Metodica predării religiei,  p. 208 
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activităţile în şcoală, cele extraşcolare pun accent într-o mai mare măsură  pe latura formativă a 

educaţiei religioase urmărind mai ales dezvoltarea vieţii afectiv-religioase a elevilor. 

CDŞ-ul va contribui, alături de disciplina religie studiată la clasă, la formarea personalităţii 

elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul la învăţarea pe 

toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.  

Scopul CDŞ-ului este acela de a forma  personalităţi în concordanţă cu valorile creştine, 

prin integrarea cunoştinţelor religioase în structurarea de atitudini moral-creştine şi prin aplicarea 

învăţăturii de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii. Opţionalul propune desfășurarea mai multor 

activităţi tematice, toate având o singură finalitate: ajutorarea semenilor 

Disciplina Religie are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor, în 

formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul la învăţarea pe toată durata 

vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.  

Prin cunoştinţele, atitudinile şi valorile promovate, disciplina Religie - Cultul Ortodox 

împreună cu CDŞ-ul propus, contribuie la formarea competenţelor cheie stabilite la nivelul 

Comisiei Europene, cu precădere la formarea celor care vizează domeniile: a învăţa să înveţi, 

competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice şi „sensibilitate la cultură”.  

Totodată dorim să le oferim posibilitatea de a-şi forma propriul sistem de valori prin 

raportarea la valorile specifice moralei creştine, de a integra cunoştinţele religioase în structurarea 

de atitudini morale şi de a aplica învăţătura de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii. Astfel, 

această disciplină şcolară îi pregăteşte pe elevi pentru înţelegerea diferenţelor dintre valorile 

specifice diferitelor teorii pedagogice, pentru a se integra în comunităţi variate din punct de vedere 

al convingerilor, pentru acceptarea diversităţii şi susţinerea coeziunii la nivelul comunităţii şi pentru 

înţelegerea contribuţiei religiei şi a educaţiei morale la cultura şi civilizaţia universală. 

Atât creativitatea elevilor dezvoltată în acest CDŞ, pe care îl numim extensie a orei de 

religie, prin diverse metode activ-participative, cât şi momentele de relaxare,  oferite de vizitele şi 

excursiile de la biserici şi mănăstiri, însumate cu serbările şcolare şi concursurile religioase converg 

spre dobândirea desăvârşirii creştine şi a mântuirii sufletului elevilor. 

În cadrul activităţilor de abilităţi practice, opţionalul formează o multitudine de priceperi şi 

deprinderi practice, odată cu dezvoltarea creativităţii, a plăcerii de a lucra independent, a simţului 

estetic; valorifică imaginaţia, fantezia creatoare a elevilor şi le pune în slujba îmbunătăţirii 

ambientului locuinţei, al clasei, al şcolii. De asemenea, este propus elevilor şi un mijloc agreabil şi 

util de petrecere a timpului liber, iar produsele realizate pot deveni, prin comercializare, o sursă de 

venituri care să contribuie la rezolvarea problemelor financiare cu scop caritabil. 
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 Competențe specifice 

Competenţele generale şi cele specifice ale CDŞ-ului nu pot fi diferite de cele ale predării 

Religiei Ortodoxe, în general, în gimnaziu. 

Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata 

învăţământului gimnazial. Ele au un grad ridicat de generalitate si complexitate şi au rolul de a 

orienta demersul didactic către achiziţiile finale dobândite de elev prin învățare. Pentru fiecare an de 

studiu, programa propune competenţe specifice, deduse din competenţele generale; ele reprezintă 

achiziţii-cheie ale învăţării. 

Prin acest CDŞ urmărim în mod prioritar următoarele competenţe generale, specifice religiei: 

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului 

2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor  religioase  în diferite contexte de comunicare 

3. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente 

4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor 

grupuri 

5. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii 

 Conţinuturi şi activităţi de învăţare 

Ţinând cont de faptul că participarea la cercul de religie nu este obligatorie, tematica 

cercului se stabileşte la începutul anului şcolar, pe baza opţiunilor, intereselor şi aptitudinilor 

elevilor. Cercul de religie trebuie să desfăşoare activităţi îmbinate întotdeauna cu evenimentele 

anului bisericesc şi cu nevoile şi cerinţele semenilor noştri.  

Activităţile de la clasă au ecou în cadrul cercului de religie pentru că în funcţie de 

sărbătorile religioase se pot urmări realizarea diferitelor competenţe prin activităţi de învăţare ca: 

 lecturarea vieţilor sfinţilor sărbătoriţi; 

 lecturarea vieţilor Sfinţilor Părinţi şi a învăţăturilor lor; 

 învăţarea imnelor de laudă închinate Persoanelor Sfintei Treimi, Maicii Domnului şi sfinţilor, 

pricesne iubite şi cunoscute de orice creştin 

 pictarea icoanelor pe sticlă 

Ca rod al strădaniei copiilor, aceste rezultate ale activităţilor lor vor avea ocazia să fie 

evaluate şi valorificate în funcţie de tematică, în mod diferit:  

 înregistrarea audio şi transpunerea lor pe suporturi media (audio şi video) 

 întocmirea unor portofolii cu diferite teme liturgice, patristice, etc.; 

 organizarea de expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală sau în instituţii publice: Case de Cultură, 

Primărie, Centre de Îngrijire şi Asistenţă, biserici cu care şcoala încheie parteneriate; 

 realizarea serbărilor şcolare şi spectacolelor religioase în apropierea sărbătorilor (atunci când 

tematica vizează învăţarea unor poezii şi cântece religioase sau interpretarea unor scenete 
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religioase care vor fi alese şi din domeniul tradiţiilor poporului român, de ex. Viflaimul sau 

Irozii); 

 întocmirea de referate, articole, albume (dacă tematica vizează aprofundarea unor cunoştinţe 

sau vizitarea unor biserici şi mănăstiri); 

  organizarea unor expoziţii (când tematica urmăreşte dezvoltarea artelor decorative: pictură, 

sculptură, miniaturi); 

 prin întocmirea de rebusuri cu definiţii religioase, poezii şi compuneri proprii (dacă tematica 

vizează subiecte de creaţie, în cadrul revistelor şcolare, spre exemplu). 

La cercul de religie se dezvoltă spiritul comunitar prin antrenarea tuturor participanţilor 

în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor propuse. 

Nu de puţine ori cu toţii ne gândim cum o să fim când o să îmbătrânim, dacă o să ne mai 

iubească copiii noştri sau o să ne trimită în Centre de Asistenţă şi Îngrijire. Micii apostoli, elevi ai 

cercului de religie, trebuie să-şi îndrepte atenţia cât se poate de mult spre oamenii în vârstă, de 

multe ori uitaţi chiar şi de cei dragi, cărora: 

 să le ducă cadouri, alimente, cărţi/broşuri ziditoare de suflet; 

 să-i bucure prin vestea bună a Naşterii Mântuitorului prin colinde strămoșești îmbrăcaţi în 

straie ţărăneşti; 

 să povestească despre necazurile şi bucuriile lor, aducându-le o rază de lumină în viaţă şi calde 

lacrimi. 

Aceleaşi activităţi e bine să se facă şi la Casele pentru copiii instituționalizați.  

E bine ca între aceste centre de îngrijire şi instituţia şcolară să fie încheiat un parteneriat 

pentru ca proiectele propuse să fie cât mai viabile şi durabile, să cuprindă cât mai multe generaţii de 

elevi. 

Această misiune caritabilă, dincolo de învăţarea de la clasă a lecţiilor: „Faptele milei 

trupeşti”, „Faptele milei sufleteşti”, „Pilda samarineanului milostiv”, „Sfinţii Trei Ierarhi”, 

„Vasiliadele” va prinde mult bine în sufletul copilului, îl va învăţa să simtă cât de importantă este 

dragostea faţă de aproapele nostru şi îl va face să se simtă împlinit: nu doar pe moment, acest 

sentiment va prinde rădăcini în sufletul lui şi în formarea lui ca OM al lui Dumnezeu. 

Iubirea faţă de Dumnezeu, când este reală, se mişcă în interiorul iubirii active faţă de 

oameni şi invers. Aşadar, cine slujește oamenilor, slujește şi lui Dumnezeu, şi slujirea comunitar-

socială, pe care o desfăşoară copii prin astfel de activități, este o mărturie a comuniunii cu 

Dumnezeu.  

 Valori şi atitudini 

 Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii 

 Dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte 
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 Asumarea propriei identităţi religioase 

 Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor care decurg din apartenenţa la 

diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.) 

 Respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri 

 Manifestare a respectului pentru ceilalţi 

 Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri 

spirituale 

 Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale 

 Sugestii metodologice 

 Aplicarea metodelor centrate pe elev, pe transformarea sa în coparticipant la propria instruire şi 

educaţie; 

 Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independente, care deschid calea spre 

autoinstruire şi învăţare continuă; 

 Punerea în situaţii în care elevul  să colaboreze, să coopereze cu colegii săi în realizarea unei 

cerinţe comune; 

 Alternarea prezentării teoretice cu cea practică; 

 Atragerea elevilor în activități de voluntariat. 

O bucurie sufletească este incompletă dacă nu este împărtăşită şi a afirma bucuria 

sufletească a micilor elevi care cu trudă şi convingere desfăşoară de pe acum activităţi creştineşti 

este o bucurie şi mai mare. 

Având în vedere aceste considerente am considerat că o împărtășire a experienţei 

religioase, didactice şi metodice este oportună într-un context al vieţii tumultoase în care se omit 

valorile, tradiţiile şi ....din nefericire, mai ales sufletul omului ca esenţă divină. 
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