Doamnelor şi domnilor parlamentari,

Vă adresăm acest memoriu în calitate de cadre didactice ale Facultăţilor de Teologie
Romano-Catolică, Greco-Catolică şi Reformată ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.
Memoriul este motivat de dezbaterile privind statutul orei de religie şi modalitatea
implementării deciziei recente a CCR, respectiv de prevederile proiectului de lege introdus de
dl. Remus Cernea vizând modificarea art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, care ar
duce la înlocuirea disciplinei Religie cu Etica şi cultura civică.
Modelele predării religiei în şcoală în ţări ale Uniunii Europene cu standarde
educaţionale ridicate, prezentate aici, indică recunoaşterea valorilor culturale şi morale
promovate de religie şi a impactului religiei asupra societăţii. Pe baza acestor exemple pledăm
pentru păstrarea religiei în trunchiul comun, cu oferirea de opţiuni alternative celor ce nu
doresc să studieze religia dintr-o perspectivă confesională. Aceste discipline alternative ar fi
Istoria religiilor/Studiile religioase, predate de absolvenţi de Studii religioase, sau Etica,
predată de cadre didactice competente, a căror formare trebuie asigurată în viitor. Pentru a
facilita alegerea dintre aceste discipline din trunchiul comun, propunem o soluţie simplă, includerea unei întrebări de tip check-box în fişa de înscriere în fiecare ciclu.
Putem să punem la dispoziţia domniilor voastre expertiza noastră în domeniul predării
religiei.
Cu deosebită consideraţie,
(semnatari, conform listei alăturate)

27 februarie 2015

STUDIUL RELIGIEI ÎN ŞCOALĂ
1. IMPORTANŢA RELIGIEI ÎN SOCIETATE
RELIGIA – PROMOTOR AL CULTURII ŞI MORALITĂŢII
Religia a contribuit decisiv la formarea culturii europene, prin fondarea universităţilor
apusene, transmiterea operei filosofilor antici în comunităţile monastice, dezvoltarea limbilor
vernaculare prin traducerile biblice ale reformatorilor, sau inspirarea marilor opere de artă.
Religia este compatibilă cu ştiinţa. Acest fapt este demonstrat de existenţa unor oameni
de ştiinţă profund religioşi ca astronomul Johannes Kepler, fizicianul Isaac Newton, călugărul
augustinian Gregor Mendel, fondatorul geneticii sau preotul şi fizicianul Georges Lemaître,
autorul teoriei Big Bang. Nici Charles Darwin sau Albert Einstein nu s-au considerat atei, deşi
convingerile lor nu au fost tipic confesionale. Prin urmare identificarea religiei cu fanatismul,
intoleranţa şi ignoranţa deformează realitatea
Religia este o sursă de moralitate, o motivaţie majoră pentru serviciul dedicat al
grupurilor defavorizate. Abnegaţia faţă de semeni şi de idealuri, inspirată de religie, a fost
atestată de Damien de Veuster, care şi-a dat viaţa în serviciul leproşilor, Maximilian Kolbe,
care a murit voluntar în lagărul de la Auschwitz pentru a salva viaţa unui prizonier evreu,
Dietrich Bonhoeffer, executat pentru opoziţia sa faţă de regimul nazist, Martin Luther King,
promotorul drepturilor comunităţii afroamericane, sau maica Tereza din Calcutta, care şi-a
dedicat viaţa persoanelor defavorizate din India.
Atacurile recente împotriva studiului religiei nu ţin seama de situaţia complexă a predării
religiei în ţară, şi se axează exclusiv pe exemplele negative. Este datoria noastră să susţinem
profesorii de religie pe care i-am pregătit pentru un proces didactic de calitate, care nu
promovează intoleranţa sau ignoranţa. Analiza critică a manualelor de religie efectuată de Liga
Pro Europa susţine acest fapt.1
Eliminarea religiei din trunchiul comun ar duce la pregătirea unor generaţii fără noţiuni
elementare de cultură religioasă (de cultură generală), privind Biblia, bazele creştinismului,
sensul sărbătorilor din calendarul oficial, incapabile să perceapă semnificaţia marilor opere
literare şi de artă, lipsite de aptitudinea de a înţelege fenomenele politice şi sociale din plan
internaţional motivate de religie.
RELIGIA – DECIZIE DE CONŞTIINŢĂ ŞI CHESTIUNE DE INTERES PUBLIC
Religia nu este doar o decizie individuală de conştiinţă, ci are o relevanţă socială majoră.
Impactul religiei asupra vieţii publice este evident în vestul Europei şi SUA, în Orientul
Mijlociu şi Africa. Presa ne confruntă cu efectele dezastruoase ale fundamentalismului, dar o
analiză atentă arată numeroase acţiuni pozitive inspirate de religie. Menţionăm eforturile papei
Francisc pentru evitarea amplificării crizei din Siria (2013) sau medierea detensionării relaţiilor
dintre SUA şi Cuba, angajamentul financiar şi personal enorm al organizaţiilor umanitare ale
bisericilor apusene în Afganistan, Siria, Turcia, Irak şi Liban. În ţară se ştie puţin de implicarea
Surorilor Maicii Tereza în serviciul rromilor din Sf. Gheorghe, de influenţa pozitivă a bisericii
adventiste asupra comunităţii rrome din Crăciuneşti (jud. Mureş), sau de activitatea
organizaţiilor Caritas şi Diakonia.
Religia nu este doar o chestiune privată, ci şi o factor social şi politic ce poate avea un
impact enorm asupra lumii, atât în sens pozitiv, cât şi negativ. Marginalizarea studiului religiei
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Analiza citează manualele de religie romano-catolică (red. Baróti L.S.), care „ar putea constitui
exemple pentru predarea disciplinei «Religie», fără catehizare şi partizanat religios, în spiritul unui
ecumenism (creştin) autentic.” http://www.proeuropa.ro/norme_si_practici2.html.
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ignoră potenţialul social major al religiei şi duce la formarea unor generaţii care nu sunt
conştiente de impactul religiei asupra societăţii.
Caracterul neutru al statului faţă de confesiuni nu implică deprivarea elevilor de cele mai
esenţiale elemente de cultură religioasă, de valorile şi tradiţiile care au format identitatea unei
comunităţi.
2. RELIGIA CA DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
RELIGIA CE DISCIPLINĂ OBLIGATORIE
Numeroase ţări UE acordă o mare importanţă studiului religiei.
În Germania, conform Constituţiei, religia face parte din curricula standard a şcolilor
publice (ca „ordentliches Lehrfach”), cu excepţia şcolilor laice.2 În funcţie de land se predă
religia catolică sau evanghelică. Rezultatele sunt evaluate prin note. Părinţii au dreptul de a
decide privind participarea copiilor la orele de religie (Gg. 7 §2). Obligativitatea studierii religiei dispare cu părăsirea formală a cultului; prin urmare elevii studiază religia tocmai
datorită apartenenţei la cultul respectiv. De aceea sistemul educaţional german nu consideră că
normativitatea studiului religiei ar impieta asupra libertăţii de conştiinţă. În unele landuri
retragerea de la studiul religiei se face pe baza unei cereri scrise a părinţilor sau a elevului.3
Părinţii sau elevii pot opta pentru o disciplină alternativă (Ersatzfach), în general Etica.
În Austria religia este o disciplină obligatorie pentru toţi elevii care aparţin unui cult
recunoscut (2 ore săptămânal). Conţinutul disciplinei este stabilit de culte. Învăţământul este
susţinut de stat. Religia este evaluată prin note. Părinţii sau după vârsta de 14 ani elevii pot
opta la începutul anului şcolar pentru retragerea de la studiul religiei.4
În Belgia şcolile publice („oficiale”) oferă în mod obligatoriu religia (catolică sau
musulmană, protestantă, iudaică, ortodoxă) sau, ca alternativă, un curs de morală nonconfesională (2 ore săptămânal). Şcolile catolice din Flandra, unde studiază 70 % din elevii
provinciei, oferă doar religia catolică.5
În Finlanda, ţară majoritar luterană, educaţia religioasă este obligatorie pe tot parcursul
studiilor preuniversitare. Pentru alte tradiţii, religia este oferită dacă cultul este recunoscut
oficial, are o curriculă aprobată de autorităţile naţionale ale educaţiei, şi în localitate există cel
puţin 3 elevi aparţinând acestui cult care doresc să studieze. Programe recunoscute naţional
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sunt oferite de confesiunea luterană, ortodoxă, catolică, adventistă, pentru islam şi budism, şi
un număr de culte mai mici.6
În Marea Britanie toate şcolile au datoria de a asigura educaţia religioasă obligatorie.
În şcolile de stat aceasta tratează diverse credinţe, dar Legea educaţiei (1996) cere un conţinut
preponderent creştin. În Anglia şi Ţara Galilor, conţinutul syllabusului este aprobat de
autorităţi în domeniul educaţiei care includ reprezentanţi ai cultelor, cadre didactice şi
consilieri locali. Se consideră că Educaţia religioasă promovează respectul pentru adevăr,
dreptate, pentru toate persoanele şi grija pentru mediu. Educaţia religioasă pune accent pe
aprecierea diversităţii şi înţelegerea diferenţelor, pe influenţa religiei asupra comunităţii locale,
naţionale şi globale.7
În Malta, ţară preponderent catolică, educaţia religioasă în şcolile publice este garantată
de Constituţie şi de Legea învăţământului (1964, 1988). Din 181 de şcoli doar 3 nu oferă ore de
religie (cea musulmană, evanghelicală şi internaţională). Doar o minoritate a părinţilor aleg ca
copiii să nu studieze religia. În învăţământul primar sunt afectate religiei cel puţin 2,5 ore
săptămânal (9,5% din totalul orelor), în învăţământul secundar cel puţin 1,5 ore (5,7%).8
Recentele evenimente din Franţa au ridicat chiar şi aici nevoia reconsiderării actualei
excluderi a religiei din învăţământ. În aceeaşi linie, în Belgia, la Universitatea Catolică din
Leuven Facultatea de Teologie şi Studii Religioase a înfiinţat recent o catedră de Islam, pentru
formarea profesorilor de religie pentru acest cult. Aceste evoluţii se datorează recunoaşterii
importanţei unui studiu al religiei supervizat de minister. O formare religioasă strict în cadrul
comunităţilor religioase are şanse mai mari de a devia spre fundamentalism, comparativ cu o
formare în cadrul instituţiilor de învăţământ public supervizate de Ministerul Educaţiei.
MODELE DE ÎNVĂŢARE A RELIGIEI ÎN ŞCOALĂ
În literatură sunt descrise diferite modele de învăţare a religiei în şcoală: în religie,
despre religie sau din perspectiva religiei (teaching/learning in religion, about religion, from
religion).9 Primul model („in religion”) vizează însuşirea cunoştinţelor şi practicilor religioase
ale confesiunii proprii. Cel de-al doilea model („about religion”) oferă cunoştinţe despre religie
în general, despre diversele tradiţii religioase şi principiile lor etice, fără identificarea elevului
cu acestea. Al treilea model („from religion”) pregăteşte elevii să pună întrebări despre
problemele existenţiale, să înţeleagă sensul experienţelor umane din perspectiva valorilor
spirituale şi morale oferite de religie.
În Germania, Austria, Malta, Finlanda, Italia, Spania, şi în mare măsură în Irlanda şi
Belgia predarea religiei înseamnă predarea propriei tradiţii religioase dintr-o perspectivă
confesională („in religion”). Aceasta este şi situaţia în România în prezent. În Marea Britanie şi
în Norvegia educaţia religioasă este pluralistă, dar cu un accent pe tradiţia creştină („teaching
about & from religion”). Chiar şi în Franţa, o ţară radical laică, religia este predată în Alsacia şi
Lorena.
Recomandarea nr. 1720 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată
de Romănia în 2014 deplânge ignoranţa în domeniul religiei (4; 6) şi invită statele membre să
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asigure studiile religioase în învăţământul primar şi secundar, subliniind deopotrivă
cunoaşterea religiilor practicate în propria ţară şi în cele învecinate, şi respectul pentru alte
religii sau faţă de persoanele fără religie (14.1). Educaţia religioasă descrisă în acest document
reflectă modelele „teaching about religion” şi „from religion”.
3. Cadrul juridic al studiului religiei în România
Constituţia României stipulează: „În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat
şi garantat prin lege” (art. 32 §7).
Garantarea învăţământul religios s-a materializat în prevederile Legii Educaţiei, care prin
art. 18 prevede includerea religiei în planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial,
liceal şi profesional ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.
Studiul religiei nu impietează asupra libertăţii conştiinţei, având în vedere că se adresează
unor elevi ce aparţin (prin botez sau alte rituri) unor confesiuni religioase, fapt confirmat de
datele declarate liber la recensământul populaţiei. (Amintim practica Germaniei, unde
obligativitatea studiului religiei are la bază apartenenţa la un cult, şi dispare cu părăsirea
formală a cultului).
Decizia Curţii Constituţionale nu elimină religia din trunchiul comun.
Formarea cadrele didactice ce predau religia se face conform LEN (art. 18.3) prin
programe de studiu de licenţă şi masterat acreditate de ARACIS, în universităţi recunoscute.
Studiul în specializarea Teologie Didactică durează cel puţin 3 ani. Profesorii de religie
urmează parcursul obişnuit al titularizării, obţinerii gradelor didactice şi formării profesionale
continue.
Pe lângă specializarea Teologie Didactică, unele facultăţi oferă deja şi specializarea
Studii Religioase care pregăteşte specialişti în Studii Religioase, cu o abordare neconfesională
a religiei, ce implică studiul diverselor religii ale lumii şi al mişcărilor religioase
contemporane.10
Proiectul de lege pentru modificarea art. 18 din LEN nr. 1/2011, iniţiat de dl. Cernea,
aprobat tacit de Camera Deputaţilor, susţine înlocuirea Religiei cu disciplina “Etica şi cultura
civică”, ca parte a trunchiului comun, şi transformă Religia într-o disciplină facultativă, la care
se acordă doar calificative. Din perspectiva datelor prezentate în acest memoriu, o astfel de
decizie ignoră importanţa socială, culturală şi morală a religiei, recunoscută de multe state
europene. Printr-un statut facultativ religia devine o disciplină de rangul trei, care în foarte
multe şcoli nu va mai putea fi oferită datorită imposibilităţii angajării profesorilor de religie
calificaţi. O astfel de decizie va afecta mai ales elevii aparţinând unor confesiuni minoritare
numeric (catolici şi protestanţi).
Similar Religiei, şi eventualele alternative ca Istoria Religiilor (Studiile Religioase) sau
Etica trebuie predate de cadre didactice cu o specializare clar definită. Am menţionat mai sus
existenţa specializării Studii Religioase inclusiv în România. Nu ar trebui promovate soluţii
improvizate, în care profesori fără calificare în domeniu ajung să predea orice disciplină,
pentru a-şi completa norma didactică, în acest caz fără competenţe profesionale pentru
prezentarea religiilor lumii sau „prezentarea celor mai importante doctrine şi a valorilor morale
de inspiraţie filosofică, ştiinţifică ori religioasă ale umanităţii” şi a elementelor de cultură
civică.
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Numărul mare de părinţi şi elevi care au optat pentru studiul religiei arată interesul
constant pentru această disciplină. Acest interes impune facilitarea accesului cât mai puţin
birocratic la un drept garantat de Constituţie şi de Legea Educaţiei.
4. Concluzii
Statele discutate acordă o mare importanţă studiului religiei în şcoală, o disciplină
obligatorie în ţări importante ale Uniunii Europene cu un sistem de învăţământ avansat, care
recunosc potenţialul cultural, moral şi social al religiei.
Ca semnatari ai acestui memoriu dorim să subliniem importanţa religiei în educaţie,
contribuţia acesteia la cultura generală, şi imperativul însuşirii propriei confesiuni, în spiritul
respectului faţă de alte convingeri, cu deschidere spre alte tradiţii religioase.
Garantarea constituţională a învăţământului religios în şcoli implică menţinerea
religiei în trunchiul comun.
Respectul pentru libertatea conştiinţei nu impune eliminarea religiei din trunchiul comun,
ci posibilitatea de a opta fie pentru religia confesiunii proprii, fie pentru studiul religiei dintr-o
perspectivă externă, cu prezentarea diverselor religii ale lumii (Istoria religiilor, predată de
absolvenţi de Studii Religioase), fie pentru Etică. Impactul islamului şi religiilor orientale pe
plan internaţional face extrem de importantă cunoaşterea marilor religii.
Opţiunea pentru Religie sau pentru o disciplină alternativă (Istoria religiilor/Studiile
religioase sau Etica) se poate exprima foarte uşor prin includerea în fişa de înscriere la
fiecare ciclu, respectiv la admitere, a unei întrebări simple, tip check-box, prin care părintele /
elevul alege studiul religiei sau al unei discipline alternative.
Modificarea Legii Educaţiei nu ar trebui fundamentată pe existenţa unor abuzuri sau pe
resentimente, ci pe conştientizarea valorilor promovate de religie şi pe evaluarea obiectivă a
situaţiei actuale a predării religiei, de profesorii de toate confesiunile. Remedierea erorilor nu se
face prin eliminarea religiei din trunchiul comun, ci prin verificarea atentă a manualelor, a
conţinutului didactic şi formularea unor principii clare - calitatea, obiectivitatea, respectul şi
discernământul.
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