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IRENE IO 1 - STUDIU COMPARATIV 
 
 

RAPORT FINAL Estonia, Bulgaria, Italia, Grecia, Finlanda, România 
 
INTRODUCERE 
 
● Cadru și obiective 

- Cercetarea de față face parte din programul de doi ani Rețeaua inovatoare 
de educație religioasă IRENE: educarea diversității religioase, Rețeaua pentru 
reînnoirea educației religioase: Predarea diversității religioase, care face parte din 
programul Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, și care include cercetători din 
România, Bulgaria, Italia, Grecia, Estonia și Finlanda. 
 
Programul IRENE analizează modul în care sunt implementate și cultivate educația 
religioasă și alfabetizarea religioasă în statele membre participante și, în special, 
educația în domeniul diversității și al pluralismului religios. În plus, acesta propune 
metode și materiale didactice, precum și un program comun de formare pentru a-i 
ajuta pe toți cei care se ocupă de diversitatea religioasă. 
În special, programul are următoarele obiective: 
● Să îmbunătățească metodele de predare ale profesorilor de religie, ale teologilor 
profesioniști și ale pastorilor care se ocupă de diversitate și multiculturalism. 
● Să faciliteze schimbul de experiențe, cunoștințe și metode inovatoare în jurul 
educației religioase. 
● Să crească abilitățile digitale, sociale și de învățare, precum și competența 
cognitivă a participanților în ceea ce privește multiculturalismul. 
● Să promoveze practicile interconfesionale care abordează diversitatea religioasă și 
excluziunea socială la nivel local. 
● Să formeze cadre didactice/profesioniști din domeniul educației religioase pentru a-
și asuma un rol mai activ în societate. 
● Să creeze o rețea durabilă de colaborări extinse cu obiective strategice între 
membrii programului. 
 
Cele de mai sus fac parte dintr-o politică educațională mai amplă a UE, se bazează 
pe un cadru juridic solid și promovează modul de viață european. Multe organizații 
globale și europene recunosc necesitatea de a spori cunoștințele despre religii și 
credințe și se concentrează pe educarea tinerilor. Tinerii pot contribui la lupta 
împotriva intoleranței și a discriminării dacă sunt instruiți la nivel teoretic și practic și 
în subiecte legate de drepturile fundamentale ale omului. În același timp, dezvoltarea 
politicilor și strategiilor educaționale naționale ar trebui să includă măsuri de 
promovare a unei mai bune înțelegeri a diferitelor culturi, etnii, religii sau credințe (a 
se vedea Decizia nr. 13/06 privind combaterea intoleranței și a discriminării și 
promovarea respectului și a înțelegerii reciproce). 
 
Sursa de inspirație a Uniunii Europene este ”moștenirea religioasă și umanistă, din 
care s-au dezvoltat valorile universale ale drepturilor inviolabile și inalienabile ale 
omului, ale libertății, democrației, egalității și statului de drept” (a se vedea 
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Preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană). Este bine cunoscut faptul că 
Tratatul de la Lisabona (2007) a lansat dialogul dintre UE și Biserici, comunități 
religioase și credințe. Articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că obiectivul Uniunii este de a combate toate formele de discriminare bazate 
pe ”sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală”. În plus, articolul 17 declară că ”Uniunea respectă și nu aduce 
atingere statutului pe care statele membre îl acordă, în temeiul dreptului intern, 
bisericilor și asociațiilor sau comunităților religioase, organizațiilor filosofice și 
neconfesionale și ”recunoscând identitatea și contribuția lor specifică, Uniunea 
menține un dialog deschis, transparent și regulat cu aceste biserici și organizații”. 
 
 
Metodologia de cercetare 
În toate studiile, interviurile semi-structurate au fost utilizate ca principal instrument 
metodologic pentru colectarea datelor. Tipul de interviu semi-structurat a fost ales 
deoarece (a) permite persoanei intervievate să își dezvolte liber experiențele și 
opiniile fără cadrul strict definit al interviului complet structurat cu întrebări închise și 
(b) este în mare parte lipsit de problemele care apar în interviurile nestructurate. În 
orice caz, acest tip intermediar de interviu trebuie să fie structurat în jurul unui plan 
de interviu relativ riguros, care este destul de asemănător cu cel al unui chestionar 
cu întrebări deschise. Persoanele intervievate au fost selectate în funcție de anumite 
caracteristici, cum ar fi studiile, experiența, statutul educațional etc. 
 
SECȚIUNEA I. PROFILUL PERSOANEI INTERVIEVATE ȘI MEDIUL SĂU 
EDUCAȚIONAL 
 
Bulgaria 
 
Eșantionul cercetării din Bulgaria este format din zece (10) cadre didactice, 
aparținând tuturor celor trei niveluri de învățământ. Interviurile au avut loc în perioada 
martie - mai 2021 cu 10 persoane care predau religia în diferite forme și condiții. 
Persoanele intervievate au provenit din una dintre echipele noastre recente de 
cercetare informale extinse de la Facultatea de Teologie, prin urmare, printre 
respondenți s-au numărat teologi creștini ortodocși răsăriteni bulgari recenți, cu 
experiență durabilă pe termen lung și practică pedagogică și de cercetare religioasă 
de succes - profesor asociat, profesor asistent, doi asistenți universitari - doctorand - 
pedagog special, și doctorand - director de centru parohial, doctorand - pedagog 
muzical de grădiniță, doi viitori doctoranzi - pedagog lingvistic și profesor primar, și 
alți trei colegi, dintre care doi - cu experiență de cercetare adecvată în programe de 
doctorat, au lucrat pentru anumite perioade ca profesori de colegiu, școală și 
grădiniță. Toți cei intervievați sunt experți în educație religioasă în domeniul lor, cu 
succes în predarea religiei cu jumătate de normă, în plus față de cealaltă profesie de 
bază; patru dintre ei au fost, de asemenea, profesori de religie cu normă întreagă 
pentru anumite perioade, unul dintre ei permanent pentru întreaga carieră și alți trei - 
pentru 5 sau mai puțin de 5 ani în trecut. 
 
Mărimea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și gradul de 
muncă (Q9-Q11) 
 
Compoziția națională, religioasă și a elevilor din clase/elevi, relația acestora cu 
religia, grupele de vârstă și fondul cognitiv religios în ultimii 5 ani (Q12-Q17) 
 



Compoziția națională/etnică a regiunii de predare 40% și a grupurilor de elevi în 
ultimii 5 ani, 50% este definit ca fiind mai mult de 80% omogen. Aceasta este o 
proporție firească dacă teologii predau practic 1 singur etnos, neavând experiența 
unor minorități dominante segregate sau localizate regional, ceea ce este adesea 
cazul unor grupuri țintă ale proiectelor educaționale în domeniul religiei care vizează 
și incluziunea socială. Așadar, doar 40% dintre profesori lucrează într-un mediu 
omogen în proporție de 60% - 80% și predau în clase omogene în proporție de doar 
50%, cel puțin în măsura în care sunt conștienți, deoarece orice încercare de 
statistică informală pe site-urile profesorilor poate fi discriminatorie. 
 
Despre compoziția religioasă a regiunii: 
1. Regiune omogenă (populație predominantă a unei singure religii/confesiuni >90%) 
- 30% 2. O religie/confesiune de bază (60 - 80%), și alte religii minore bine 
reprezentate (20 - 40%) - 60%. 3. 3. Regiune multireligioasă (populație de diferite 
religii/confesiuni nedominante) - 10%. 4. Nu știu - 0%. 
 
 
Despre componența religioasă a elevilor în ultimii 5 ani: 1. Predominant de o singură 
religie/confesiune - 40 %. 2. Predominant una, dar și unii elevi aparținând și altor 
religii/confesiuni - 50 %. 3. Preponderent elevi multireligioși/multiconfesionali - 10 % 
(din familii sau identități mixte). 4. Predominant nereligioși - 0%. Punctul 5. Este greu 
de spus - 0%. 
 
La întrebarea 15, cadrele didactice sunt rugate într-un singur răspuns să 
definească apartenența religioasă a elevilor lor în ultimii 5 ani, într-o manieră 
similară cu cea de la întrebările nr. 8A, și nr. 8B: 
 
1. Aproape toți se consideră ca aparținând unei anumite religii - 70%, 50% definind-o 
ca fiind ortodoxă(ortodoxie) (Respondenții nr. 1, nr. 2, nr. 7, nr. 8 și nr. 10), 10% ca 
fiind creștin(ă) ortodoxă(ortodoxie) (Respondentul nr. 4) și 10% ca fiind 
creștin(creștinism) (Respondentul nr. 3). 2. Elevii predominanți se identifică ca 
aparținând unei anumite religii, dar unii dintre ei nu - 20% ortodox(ortodoxie) 
(Respondentul nr. 6 și nr. 9); 3. Aproximativ jumătate dintre elevi aparțin unei 
anumite religii, iar jumătate nu aparțin niciuneia - 0%. 4. Majoritatea elevilor nu 
aparțin unei anumite religii, dar doar unii au apartenență religioasă - 10% 
creștin(creștinism) (Respondentul nr. 5); 5. Mai mulți elevi nu aparțin niciunei religii - 
0%. 6. Este greu de spus - 0%. 
 
14&16. Între 2016 și 2021 majoritatea respondenților 90% predau în regim de grupă, 
cu excepția unuia (10%), care lucrează individual; 50% <25 copii și tineri, 10% >25 
adulți, iar 40% în mod egal din ambele grupe <> 25, iar 0% au răspuns ”este greu de 
spus”, sau au făcut referire la grupe mixte (prezența colegială, prezența părinților sau 
a bunicilor și a copiilor împreună, în școala bisericească sau ocazional în școlile 
publice) sau la lipsa unor date exacte pe care nu le colectează de obicei despre 
elevii lor (Respondent nr. 8, Întrebarea nr. 19, Tabelul nr. 4 și nr. 5). După cum am 
putut observa din majoritatea interviurilor, diviziunea cea mai importantă este 
copii/tineri, adică școlari/elevi/studenți. 
 
17. În general, profesorii întâmpină dificultăți în evaluarea cunoștințelor privind 
problemele legate de religie, dobândite de elevii lor din ultimii 5 ani, în parte din 
cauza faptului că subiectul are încă nevoie de mai multă aprobare socială. Din punct 
de vedere formal, religia nu este o materie care să formeze punctaj general în 



diplome, nu există o astfel de evaluare ca la materiile obișnuite, nici nu există un 
standard suficient în raport cu care să se judece dezvoltarea elevilor, sau pur și 
simplu pentru că inculturația preconizată este de natură spirituală și, de obicei, nu 
poate fi măsurată sau controlată, nici prin prezență, nici prin schimbări 
comportamentale, constatate la elevi. Cu toate acestea, cadrele didactice sunt 
optimiste (tabelul nr. 4) și răspund: 1. Foarte bine 30%, 2. Bine 30%, 3. Predominant 
deficitar 0%, 4. Foarte deficitar 0% și 5. Foarte deficitar 0%. Greu de spus 40%, din 
care 10% explică faptul că profesorii de obicei nu numără sau evaluează copiii 
(Respondentul nr. 8, probabil se referă la școala bisericească, dar nu numai), alți 
10% precizează că elevii variază (Respondentul nr. 9), 10% - ”deoarece mulți dintre 
elevi vin de la Seminarul Teologic din Sofia (băieți și bărbați), din parohii, familii 
bisericești, chiar și din comunități monahale, dar vin și tineri și adulți complet 
nepregătiți” (Respondentul nr. 10). 
 
Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale elevilor față de 
problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
 
90% dintre respondenții bulgari intervievați sunt foarte optimiști în ceea ce privește 
elevii lor, iar răspunsurile sunt următoarele: 
1. ”Atitudinea față de chestiunile religioase este foarte bună”. 2. ”Au o atitudine 
pozitivă și sunt interesați nu numai de cunoașterea religiei, ci și de participarea la 
viața bisericii”. 3. ”Predomină atitudinea informațională, dar și cea generală - despre 
cultură, identitate și valori”. 4. Atitudinea este eterogenă: O parte dintre copii sunt 
fascinați de contactul cu noile cunoștințe, alte părți sunt plictisite și se înscriu (doar) 
prin voința părinților. Copiii acceptă credința cu inima curată, iar noi semănăm în ei 
semințele ei. Este greu de spus ce (fel de persoană) va crește din ei și dacă se va 
dezvolta pentru viitor, deoarece nu ținem (de obicei) legătura, atunci când părăsesc 
grădiniță”. 5. ”Un interes, provocat de așteptarea unei vieți mai echilibrate, mai calme 
și mai valoroase” 6. ”Atitudine pozitivă, înțelegere și dobândire a cunoștințelor 
necesare la vârsta lor de 8 - 13 ani”. 7. ”Interes sincer, perseverență, (așteptare de) 
inspirație și îmbunătățire”. 8. "Copiii își trăiesc credința și socializează adecvat și 
spontan”. 9. ”Așteptările sunt mari și, în general, legate de cultură, identitate 
națională și sentimente patriotice” 10. ”Atitudinea elevilor face parte din întreaga 
varietate a vocației lor spirituale, iar așteptările lor sunt de a fi împuterniciți să 
instruiască oamenii în viața lor de credință”. 
 
 
Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19) 
 
 
Estonia 
Vârsta, sexul, experiența profesională, educația, gradul și locul de muncă, 
religia (Q0-Q8) 
Eșantionul cercetării din Estonia este format din nouă (9) profesori, patru dintre cei 
nouă (9) intervievați fiind femei și cinci (5) bărbați. Toți erau clerici și studiaseră 
teologia, dintre care șase (6) aveau un masterat, doi (2) o diplomă de licență și unul 
(1) un doctorat. Opt (8) dintre cei intervievați erau luterani și unul baptist. Persoanele 
intervievate au fost recrutate dintr-o gamă variată de persoane cu experiență în 
predarea religiei, de preferință cele care predau religia copiilor (de exemplu, în 



învățământul general) și adulților (de exemplu, într-o biserică sau într-o altă instituție 
sub forma educației continue a adulților, a cursurilor de confirmare sau altele 
similare). Cu toate acestea, nu toți cei intervievați predau în prezent în școli, ci unii își 
exercită responsabilitățile de predare în principal în rândul adulților într-un mediu 
bisericesc. Un respondent ne-a interesat, de asemenea, pentru că a dezvoltat un 
program de educație religioasă pentru adulți, care urmează să fie lansat într-o 
instituție publică. 
 
Dimensiunea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și gradul 
de muncă (Q9-Q11)  
 
În primul rând, persoanele intervievate se remarcă prin experiența lor remarcabil de 
îndelungată în predarea religiei. Trei dintre ei predau religia de 30 de ani sau mai 
mult. Ei au început cu predarea religiei la o vârstă destul de fragedă, imediat după 
terminarea studiilor de teologie sau în același timp. De asemenea, sunt destul de 
bine pregătiți. Mai mulți au obținut sau sunt în curs de obținere a unui doctorat. Toți 
au studiat teologia, mai mulți au studiat în plus și pedagogia. Mulți au urmat o 
formare complementară. Astfel, persoanele intervievate pot fi considerate foarte 
calificate și foarte competente în predarea religiei. 
 
Aproximativ jumătate dintre persoanele intervievate predau în orașele mari ale 
Estoniei, unde, pe lângă etnicii estonieni (luteranii reprezintă majoritatea 
credincioșilor de etnie estoniană), locuiesc un număr semnificativ de persoane de 
origine slavă - ruși, ucraineni și belaruși. Majoritatea credincioșilor din acest grup 
sunt ortodocși. În orașele mai mici, în sate și în zonele rurale cu așezări dispersate, 
majoritatea populației este formată din etnici estonieni, iar majoritatea credincioșilor 
sunt luterani. 
 
Compoziția națională, religioasă și a cursanților din clase/elevi, relația acestora 
cu religia, grupele de vârstă și fondul cognitiv religios în ultimii 5 ani (Q12-
Q17). Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale elevilor față 
de problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
 
Contextul didactic diferă în trei direcții diferite: 
 
1) Predare în biserică (în principal adulți care participă la cursuri de confirmare 
luterană), 2) Predare în școala publică de învățământ general, 3) Predare într-o 
școală privată creștină. 
 
În primul caz, elevii vin cu dorința de a fi botezați și confirmați în Biserica Luterană. 
Cunoștințele lor anterioare în materie de religie sunt fie slabe, fie destul de slabe. 
Adesea, la început nu există un interes mai profund pentru religie, ci o dorință de a 
primi servicii ecleziastice (botezul unui copil, căsătoria în biserică, a deveni naș). Mai 
puțini sunt cei care au dezvoltat un interes mai profund pentru religie ca atare și o 
dorință de a deveni membru al unei biserici. Acest grup este în cea mai mare parte 
monoetnic (etnici estonieni) și care nu au fost religioși anterior. Viziunea despre lume 
a învățăturii lor este creștină, luterană. Elevii/participanții la curs sunt pregătiți să 
devină membri ai acestei biserici. De obicei, vin singuri sau împreună cu un membru 
al familiei. 
 



Al doilea grup este format din elevi din școlile de învățământ general, care vin la 
acest curs, care este în mare parte un curs opțional și în timpul căruia elevii primesc, 
de asemenea, cunoștințe de bază despre diferitele religii ale lumii. Aceste lecții se 
numesc diferit în diferite școli, de exemplu, studii religioase, studii culturale etc. 
Cunoștințele despre religii pot fi împărtășite și în cadrul lecțiilor de filosofie sau de 
istorie. Aceste lecții se bazează pe o viziune neutră asupra lumii. Cunoștințele 
prealabile ale elevilor în materie de religie sunt aproape inexistente și, după cum au 
susținut unii respondenți, chiar s-au deteriorat de-a lungul timpului (deși ne-am 
aștepta ca opusul să fie adevărat în urma schimbării contextului social din 1991). 
Deoarece majoritatea respondentilor predau în școli de limbă estonă, elevii sunt în 
principal de aceeași naționalitate, dar există și excepții. 
 
Al treilea grup este format din elevi din școlile private creștine. În acest caz, predarea 
se bazează pe viziunea creștină asupra lumii și o proporție semnificativă de elevi 
provin fie din medii creștine, fie din familii cu o atitudine pozitivă față de creștinism. 
Cunoștințele anterioare ale elevilor în materie de religie tind să fie bune. Majoritatea 
respondenților au predat în școli luterane private, deși un respondent a raportat că la 
cursuri participă și copii de alte confesiuni. 
 
Deși au existat excepții (de exemplu, școli creștine private), respondenții au 
caracterizat cunoștințele anterioare ale elevilor lor în materie de religie ca fiind foarte 
slabe sau chiar inexistente. În plus, există multe temeri și prejudecăți cu privire la 
biserică și religie, ceea ce este caracteristic Estoniei ca țară în mare parte seculară și 
distanțată de creștinism. Pe fondul unor cunoștințe de bază precare, predarea 
trebuie să înceapă cu cele mai elementare cunoștințe de bază. Elevii care vin să 
participe la cursul de confirmare sunt mai degrabă atenți la ceea ce se întâmplă, iar 
profesorul trebuie să țină cont de acest lucru. Profesorii din școlile publice au 
observat că atitudinea de acasă față de predarea religiei în școli poate să nu fie 
benevolă. Astfel, profesorii de religie din domeniul educației religioase din Estonia 
trebuie să ”lupte” nu numai cu lipsa de cunoștințe, ci și cu preconcepțiile negative 
despre religie(religii). 
 
Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19) 
 
 
Italia 
 
Eșantionul cercetării din Italia constă în nouăzeci (90) de interviuri/chestionare 
adresate la două grupuri diferite de persoane: (1) Optsprezece (18) profesori la 
departamentele academice teologice (denumit în continuare Grupul A). (2) Șaptezeci 
și două (72) de persoane din rândul profesorilor de religie catolică din școli și/sau 
educatori catolici, și anume cateheți parohiali, conducători de cercetași și alții 
(denumit în continuare Grupul B). Aceste grupuri nu sunt eșantioane naționale 
reprezentative, conform raportului italian; cu toate acestea, ele reflectă 
caracteristicile socio-culturale și socio-religioase specifice ale Italiei, o țară care se 
confruntă cu o influență semnificativă și de lungă durată a catolicismului de-a lungul 
istoriei sale. Grupurile de intervievați au fost identificate astfel încât să reflecte 
compoziția religioasă a societății italiene; prin urmare, profesorii de la facultatea 
Waldensiană, precum și profesorii de la institutele teologice ortodoxe au fost de 
asemenea cuprinși în sondaj. 
 



Respondenții sunt împărțiți în două grupuri. Primul (de 18 subiecți) este format din 
profesori de la facultățile de teologie ale Bisericilor catolică și valahă, în timp ce al 
doilea grup (de 72 de subiecți) cuprinde în principal profesori din școlile publice. Cei 
care predau la departamente universitare teologice sau la institute superioare de 
științe religioase, ceea ce înseamnă că toți predau în instituții private (doar un singur 
intervievat predă cu jumătate de normă și într-o universitate de stat). Al doilea grup 
este compus dintr-un lot majoritar omogen de profesori de religie catolică (care 
lucrează mai ales în școlile de stat, 70%) și un lot minor de educatori de copii și 
adolescenți care colaborează în mod voluntar la activitățile educaționale promovate 
de parohii sau asociații catolice precum cercetașii. 
 
Mărimea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și a gradului 
de muncă (Q9-Q11)  
 
Au predat în principal (90 %) în orașe mari și mijlocii. Doar zece respondenți lucrează 
fie într-un oraș mic, fie într-un sat. Cei mai mulți dintre intervievați (70 %) au lucrat 
într-o zonă care este ”în principal monoetnică / monoreligioasă (mai mult de 80 % 
dintre locuitori aparțin aceluiași grup și aceleiași religii, catolicism). Aceasta reflectă 
diferențierea religioasă a societății italiene: 75% din populație se declară încă 
catolică (în urmă cu douăzeci de ani era de 82%), în timp ce este în creștere 
prezența comunităților religioase musulmane, ortodoxe, sikhiste, budiste, hinduse și 
a imigranților din America Latină și Africa Subsahariană care aparțin numeroaselor și 
diverselor biserici neopenticostale. 
 
 
Compoziția națională, religioasă și a cursanților din clase/elevi, relația acestora 
cu religia, grupele de vârstă și mediul religios cognitiv în ultimii 5 ani (Q12-Q17) 
 
Compoziția religioasă a claselor/elevilor în opinia cadrelor didactice în ultimii cinci ani 
a fost stabilită de către 90% dintre respondenți ca fiind ”în principal o singură 
religie/denumire”. Astfel, au existat 10 % din grupe în care existau elevi aparținând 
altor grupuri religioase/confesionale, în concordanță cu acele răspunsuri date la 
întrebarea privind compoziția religioasă a locului de muncă. 72% dintre respondenți 
au declarat că lucrează cu ”grupe/clase de elevi” în școlile publice, în timp ce alți 
26% predau la facultățile de Teologie ale Bisericii Catolice. În primul caz, aceștia 
activează cu precădere în școlile publice, unde, deși predarea religiei este opțională, 
această predare este urmată de 85,8% din populația școlară (vezi tabelul nr. 1) 68% 
dintre respondenți predau la grupe de peste 25 de ani. 63% dintre respondenți 
consideră cunoștințele de bază ale elevilor despre religie ca fiind bune/foarte bune, 
în timp ce restul le consideră slabe. 
 
 
Tabelul 1 Elevi care au frecventat orele de religie catolică în 2019-2020 (în %) pe 
clase de școală 
 

 Total Grădiniță Școala 

primară 

Școala 

secundară  

(nivel I) 

Școala 

secundară 

(nivel II) 

Italia 

(întreaga țară) 

85.8 89.2 89.5 87.4 79.6 



Nord 81.7 84.8 85.9 83.7 74.9 

Centru 84.7 89.3 90.4 86.7 75.4 

Sud 97.1 97.5 97.6 97.1 96.5 

(Sursa: IRC - Oficiul Național Italian pentru predarea religiei catolice în școli) 
 
 
Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale studenților față de 
problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
 
Aproape 7 din 10 profesori consideră că elevii lor sunt motivați și curioși în legătură 
cu alte religii necatolice. 
 
Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19)  
Doar 4 respondenți răspund la această întrebare. Dacă ar trebui să existe o temă 
abordată, aceasta se referă la problemele de identitate și în special în ceea ce 
privește minoritățile și problema etniei și a religiei. Un alt subiect se referă la interesul 
crescând pentru budism. 
 
 
România 
 
Eșantionul cercetării din România este format din 25 de interviuri cu profesori de 
religie de profesie din sud-vestul României, cu vârste cuprinse între 28 și 62 de ani. 
Dintre cei 25 de respondenți, 10 sunt bărbați și 15 sunt femei. 6 dintre respondenți 
sunt clerici și 19 sunt laici. Toți respondenții sunt absolvenți de învățământ superior, 
iar 70% dintre ei au absolvit și studii de masterat. Doi profesori, dintre cei chestionați, 
au finalizat și studii de doctorat. Respondenții sunt absolvenți ai Facultății de 
Teologie Ortodoxă, la specializări precum: ”Teologie ortodoxă”, ”Teologie și religie” și 
”Teologie ortodoxă”: Teologie pastorală, Teologie-Litere, Teologie-Asistență socială. 
30% dintre respondenți au finalizat și studii la alte facultăți, având dublă specializare, 
în domenii precum: Medicină, Istorie, Economie și Limbi străine. Aproape 2/3 dintre 
ei au lucrat în învățământul primar. Restul lucrează în biserică sau în organizații 
legate de biserică, ONG-uri sau școli de duminică (6), liceu (5) și școală profesională 
(2). Dintre cei 25 de respondenți, 6 sunt clerici (preoți și diaconi), iar 19 sunt laici. 
 
Mărimea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și a gradului 
de muncă (Q9-Q11)  
Au predat în principal (60 %) în orașele mari din România. Fiecare al cincilea 
respondent a lucrat fie într-un oraș mic, fie într-un sat. Toți intervievații au lucrat într-o 
zonă care este ”preponderent monoetnică / monoetnică (peste 80% dintre locuitori 
aparțin aceluiași grup). De asemenea, compoziția religioasă a regiunii a fost de 100 
% formată în principal dintr-o singură religie / confesiune (90 % și mai mult). 
 
Compoziția națională, religioasă și a claselor/elevilor, relația acestora cu 
religia, grupele de vârstă și fondul religios cognitiv în ultimii 5 ani (Q12-Q17)  
Aproape toți respondenții (90 %) au declarat că în ultimii cinci ani au lucrat cu elevi 
care erau de origine ”în principal monoetnică”. Doar 10 % au răspuns că există și 



grupuri care sunt, ”în principal monoetnice și au existat și câțiva elevi din alte grupuri 
etnice” de origine ”în principal multietnice” nu au fost deloc. 
 
În consecință, pe baza întrebării anterioare, compoziția religioasă a claselor în care 
au predat în ultimii cinci ani a fost stabilită de cei 90 % dintre respondenți ca fiind ”în 
principal o singură religie/confesiune”. Astfel, au existat 10 % dintre grupele în care 
au existat elevi ”în principal de o religie/denumire, dar au existat și elevi aparținând 
altor grupuri religioase/confesionale”. Aceste răspunsuri sunt în concordanță cu cele 
date la întrebarea privind componența religioasă a locului de muncă și reflectă, în 
mare măsură, realitatea românească, unde religia ortodoxă predomină cu procente 
foarte mari în rândul populației. 
 
Toți respondenții au declarat că lucrează cu ”grupuri/clase de elevi”. Răspunsul este 
de așteptat, deoarece aceștia activează mai ales în învățământul public, unde 
educația religioasă este predată ca materie obligatorie. În chestionarul românesc nu 
a existat o întrebare legată de ce fel de relații au avut elevii cu religia în ultimii cinci 
ani. Cu toate acestea, în cazul României se poate presupune o relație destul de 
puternică cu ”afilierile religioase”. 
 
Toți respondenții predau la grupe cu vârsta sub 25 de ani. Mai mult de jumătate (55 
%) dintre respondenți au considerat că sunt foarte bune cunoștințele de bază ale 
elevilor despre religie. Fiecare al cincilea a fost mai degrabă bun și fiecare al patrulea 
ca fiind mai degrabă deficitar. 
 
Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale elevilor față de 
problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
Din răspunsurile românilor reiese că atitudinea elevilor este, în general, pozitivă, 
curioasă, cu respect și dornică de a învăța. 
 
 
Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19) 
Nu. 
 
 
Grecia 
 
Vârsta, sexul, experiența profesională, educația, gradul și locul de muncă, 
religia (Q0-Q8) 
Eșantionul anchetei din Grecia este format din cincisprezece (15) respondenti. 
Vârsta persoanelor intervievate variază între 35 și 72 de ani. Cei mai mulți dintre ei 
aparțin intervalului de vârstă de 50-60 de ani (9 declarații). Printre persoanele 
intervievate se numără 7 bărbați și 8 femei. Eșantionul a declarat că lucrează de mai 
mult de 12 ani, majoritatea având vârste cuprinse între 22 și 35 de ani. Toți 
participanții dețin o diplomă de studii superioare. Unsprezece (11) persoane au 
declarat că dețin o diplomă de master. Dintre acestea, cinci (5) au declarat că au și 
un doctorat. De asemenea, șapte (7) persoane dețin o a doua diplomă universitară. 
Doar o (1) persoană deține doar o (1) diplomă universitară. Paisprezece respondenți 
dețin o diplomă de licență sau de master în Teologie. Doar o (1) persoană nu deține 
o diplomă universitară în Teologie. 



Trei (3) respondenți lucrează în învățământul superior-terțiar, trei (3) în învățământul 
primar, iar nouă (9) în învățământul secundar. Această distribuție este perfect 
așteptată, deoarece profesorii cursului de Religie din învățământul secundar sunt 
exclusiv absolvenți ai Facultăților de Teologie. Doar unul (1) dintre cei intervievați 
deține statutul de cleric. Patru (4) respondenți dețin o funcție de responsabilitate în 
administrația educațională. Treisprezece (13) respondenți declară că sunt creștini 
ortodocși, unul musulman și unul luteran. 
 
Dimensiunea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și gradul 
de muncă (Q9-Q11)  
Doisprezece (12) respondenți lucrează într-un ”Oraș mare”, doi (2) într-un ”Oraș” și 
unul (1) într-un ”Sat”. Doar un singur intervievat deține un statut de cleric. 
Unsprezece (11) respondenți lucrează într-o zonă care este ”în principal 
monoetnică/monoetnică (peste 80% din locuitori aparțin aceluiași grup etnic)” și patru 
(4) într-o zonă în care ”în afară de majoritatea națională, sunt reprezentate și alte 
grupuri (60-80% majoritatea națională, 20-40% alte grupuri etnice”. Unsprezece (11) 
respondenți lucrează într-o zonă în care ”predomină în principal o singură 
religie/confesiune (90% sau mai mult)” și patru (4) într-o zonă în care ”există o 
religie/confesiune majoritară, dar și celelalte sunt reprezentate substanțial (60-80% 
religie/confesiune dominantă, 20-40% alte religii/denumiri)”. 
 
Compoziția națională, religioasă și a elevilor din clase/elevi, relația acestora cu 
religia, grupele de vârstă și fondul cognitiv religios în ultimii 5 ani (Q12-Q17) 
La această întrebare, zece (10) respondenți au declarat că în ultimii cinci ani au 
lucrat cu elevi care erau de origine ”în principal monoetnică”, dar ”au existat și elevi 
din alte grupuri etnice”, trei (3) au spus că erau de origine ”în principal monoetnică”, 
în timp ce două (2) persoane ”în principal multietnice”. Fluxurile migratorii, în special 
din țările balcanice, din ultimii treizeci de ani au creat o dinamică multinațională în 
unitățile de învățământ care, așa cum este normal, se reflectă în cercetarea de față. 
Șapte (7) respondenți au declarat că structura religioasă a claselor în care au predat 
în ultimii cinci ani a fost determinată ”în principal de o religie/confesiune, dar au 
existat și elevi care aparțineau altor grupuri religioase/confesionale”. De asemenea, 
șapte (7) au declarat că elevii lor aparțineau ”în principal unei singure 
religii/confesiuni” și doar unul (1) a declarat că clasa lor era ”în principal multi-
religioasă/multi-confesională”. Aceste răspunsuri sunt în concordanță cu cele date la 
întrebarea privind compoziția religioasă a locului de muncă și reflectă, în mare 
măsură, realitatea greacă, unde credința creștină ortodoxă prevalează cu procente 
foarte mari în rândul populației. În același timp, există grupuri mici de populație care 
aparțin altor religii-confesiuni. 
Toți respondenții (15/15) au declarat că lucrează cu ”grupuri/clase de elevi”. 
Răspunsul este de așteptat, deoarece aceștia activează în învățământul public sau 
privat, unde se predă disciplina Religie. 
 
 
Opt (8) participanți au răspuns că majoritatea elevilor lor au ceva de a face cu religia, 
patru (4) au spus că jumătate dintre elevi au ceva de a face cu religia, în timp ce un 
singur răspuns a fost înregistrat în celelalte trei afirmații. Răspunsurile din Figura 4 
arată că peste 65% dintre elevi au avut ceva de-a face cu religia. 
Din afirmațiile de la această întrebare reiese că majoritatea respondenților (14/15) 
predau în grupe de vârstă de până la 25 de ani. Unul (1) a refuzat să răspundă. 
Acest rezultat este absolut așteptat, deoarece elevii și studenții de nivel universitar 
din cele trei niveluri de învățământ din Grecia au vârste cuprinse între 6 și 22 de ani. 



Zece (10) respondenți, adică 67% din total, au considerat că pregătirea este 
insuficientă. Patru (4) respondenți, adică 27%, au considerat fondul ca fiind destul de 
bun și doar unul (1), adică 6%, l-a considerat ca fiind foarte bun. 
 
 
Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale studenților față de 
problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
În rândul respondenților greci, răspunsurile arată, inițial, o mare diferență de opinie 
între elevi. Cinci dintre cei cincisprezece (5/15) respondenți afirmă că atitudinea de 
bază a elevilor lor față de fenomenul religios este indiferența. Șapte din 
cincisprezece (7/15) consideră că elevii au o atitudine precaută, suspicioasă și 
chiar negativă față de exprimarea instituțională a religiei. Nouă din cincisprezece 
(9/15) afirmă că elevii au o atitudine pozitivă față de religie. Trei din cincisprezece 
respondenți (3/15) afirmă că o parte mai mică dintre elevi înțeleg religiozitatea ca pe 
un eveniment individual. 
 
Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19) 
Opt (8) respondenți au răspuns negativ. Dintre respondenții care au răspuns 
pozitiv, trei (3) consideră că cercetarea actuală ar trebui să se concentreze pe 
diversitatea religioasă, pe ”întâlnirea cu ceilalți (unde definiția celuilalt se poate referi 
la toate tipurile de diversitate, cum ar fi genul, etnia, limba, religia, cultura), dar și în 
chestiuni legate de dragoste și religie”. Acest lucru arată că există o mare nevoie de 
a crea materiale de formare care să favorizeze relația cu celălalt. 
Un (1) respondent a răspuns că ar trebui să ne concentrăm pe ”implicațiile sociale 
ale relației dintre instituția ecleziastică și credință/credincioși”, unul (1) pe modul în 
care ”religia în general și creștinismul afectează viața oamenilor”, unul (1) ”în formele 
de manifestare a religiozității și a autorității religioase” și unul (1) ”în religiozitatea 
populară și în chestiuni de toleranță religioasă”. 
 
 
Finlanda 
 
Eșantionul cercetării din Franța a fost realizat cu paisprezece (14) persoane 
intervievate. Datele anchetei au fost colectate în perioada 22.3-30.4.2021. 
Coordonatorul studiului a selectat persoanele cu diferite medii educaționale și 
didactice ale persoanelor intervievate pentru a obține o imagine cât mai diversă 
posibil. Au fost recrutate ca intervievați persoane din diferite medii educaționale cu 
experiență în predarea religiei copiilor și tinerilor în diferite contexte (de exemplu, în 
învățământul general) și adulților (de exemplu, într-o biserică sau altă instituție sub 
forma educației pentru adulți). Cu toate acestea, nu toți intervievații predau în prezent 
în școli, ci unii predau în principal adulților în universități și în cadrul bisericii. În 
consecință, unele răspunsuri au fost analizate pe baza acestor trei categorii. Unele 
nu au legătură directă cu activitatea educațională practică la momentul interviului. 
 
 
Sexul, religia și locul de muncă (Q0-Q5) 
Dintre aceste persoane intervievate, 5 erau femei și 9 bărbați. Aceștia aparțineau 
unor comunități religioase diferite. Printre acestea se numărau bisericile ortodoxă, 
luterană și catolică, Biserica Metodistă și cultele evreiesc și islamic. Un intervievat nu 



aparținea niciunei comunități religioase. Persoanele intervievate lucrau în universități 
(3), în organizații bisericești (6) și în învățământul general (5). Interviurile au durat 
între 40 și 90 de minute. Acestea au fost realizate în mod anonim în limba finlandeză. 
Toate cele 14 persoane intervievate selectate pentru studiu au participat la acest 
studiu fără refuz. 
 
Vârsta, experiența profesională, educația și religia (Q1-Q8) 
Vârsta lor medie a fost de 53 de ani, cel mai tânăr având 43 de ani, iar cel mai în 
vârstă 63 de ani. Aceștia aveau o experiență solidă în învățământ, predând în medie 
25 de ani, cu un maxim de 40 de ani. Aveau, de asemenea, un nivel ridicat de 
educație. Unsprezece dintre respondenți aveau o diplomă de master și trei aveau un 
doctorat. Aceștia studiaseră teologie ortodoxă sau luterană, istorie ortodoxă sau 
generală, fizică, matematică, religie islamică, studii religioase, filosofie, psihologie, 
științe sociale și pedagogie. Cu toate acestea, nu toți respondenții aveau studiile 
pedagogice necesare pentru a se califica ca profesor. Dintre respondenți, 12 erau 
creștini (ortodox, luteran, catolic, metodist). Alte religii au inclus un evreu și un 
musulman. Cinci respondenți erau membri ai clerului, iar restul erau laici. 
 
Mărimea, populația și componenta religioasă a locului de muncă și a gradului 
de muncă (Q9-Q11) 
Au predat în principal în orașe mari (12) din diferite părți ale Finlandei. Doar unul 
singur a predat într-un oraș mic sau într-o zonă rurală slab populată. Opt (8) 
respondenți lucrează într-o zonă care este ”în principal monoetnică/monoetnică 
(peste 80 % dintre locuitori aparțin aceluiași grup etnic)” și cinci (5) într-o zonă în 
care, pe lângă grupul majoritar, și alte grupuri sunt reprezentate în mod semnificativ 
(60- 80% grup majoritar, 20-40% alte grupuri etnice), iar unul (1) dintre respondenți a 
lucrat într-o zonă în care ”regiunea este multiculturală (peste 50% dintre locuitori 
aparțin unui grup etnic diferit de grupul majoritar din țară)”. Cinci (5) respondenți 
lucrează într-o zonă în care ”predomină în principal o singură religie/confesiune (90% 
sau mai mult)” și nouă (9) într-o zonă în care ”există o religie/confesiune majoritară, 
dar și celelalte sunt reprezentate substanțial (60-80% religie/confesiune dominantă, 
20-40% alte religii/confesiuni)”. 
 
Aceștia au predat într-o varietate de contexte, dar în principal în sectorul public, în 
școala primară sau secundară (5), într-o organizație legată de biserică (6) sau la 
universitate (3). Unii predaseră, de asemenea, în sectorul privat în școli primare sau 
secundare. 
 
Compoziția națională, religioasă și a elevilor din clase/elevi, relația acestora cu 
religia, grupele de vârstă și fondul cognitiv religios în ultimii 5 ani (Q12-Q17) 
Șase (6) respondenți au declarat că în ultimii cinci ani au lucrat cu elevi care erau de 
origine ”în principal monoetnică”, dar și șase (6) au declarat că erau de origine ”în 
principal monoetnică și au existat câțiva elevi din alte grupuri etnice” de origine, în 
timp ce două (2) persoane ”în principal multietnice”. 
Opt (8) respondenți au declarat că structura religioasă a claselor în care au predat în 
ultimii cinci ani a fost determinată ”în principal de o religie/denumire, dar au existat și 
elevi care aparțineau altor grupuri religioase/confesionale”. De asemenea, cinci (5) 
au declarat că elevii lor aparțineau ”în principal unei singure religii/confesiuni” și doar 
unul (1) a declarat că clasa lor era ”în principal multi-religioasă/multi-confesională”. 
Aceste răspunsuri sunt în concordanță cu cele date la întrebarea privind compoziția 
religioasă a locului de muncă și reflectă, în mare măsură, realitatea finlandeză, unde 



credința luterană predomină cu procente foarte mari în rândul populației. În același 
timp, există grupuri mici de populație, care aparțin altor religii-confesii. 
Unsprezece (11) au declarat că lucrează cu ”grupuri/clase de elevi”. Răspunsul este 
de așteptat, deoarece aceștia activează în cea mai mare parte în învățământul 
public, unde se predă disciplina Religie. 
Nouă (9) participanți au răspuns că majoritatea elevilor lor au legătură cu religia, 
patru (4) au spus că majoritatea elevilor au legătură cu religia, dar există și elevi fără 
relație cu religia. Un răspuns a fost ”dificil de spus”. 
Majoritatea respondenților (8) predau la grupe sub 25 de ani, iar cinci (5) dintre ei 
sunt adulți de peste 25 de ani. Un respondent a declarat că grupele de vârstă sunt 
egale. Șase (6) respondenți, adică 43 % din total, au considerat că pregătirea 
religioasă este destul de bună. Patru (4) respondenți, adică 29 %, au considerat 
fondul ca fiind foarte bun și doar trei (3), adică 21 %, l-au considerat ca fiind destul 
de insuficient. 
  
   
Descrierea de către respondenți a atitudinilor dominante ale studenților față de 
problemele religioase și a așteptărilor privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea, în funcție de ceea ce au întâlnit în 
activitatea lor din ultimii ani (Q18) 
Deoarece respondenții lucrează în trei medii educaționale diferite, atitudinile 
dominante față de problemele religioase și așteptările privind 
religia/religiozitatea/credința/spiritualitatea sunt raportate în funcție de aceste medii 
de lucru. 
 
Experiența de educație a respondenților în școlile primare și secundare superioare 

În Finlanda, religia este o disciplină obligatorie în școlile generale și secundare 
superioare. Elevii au o atitudine pozitivă și o bună cunoaștere și înțelegere a religiei 
în lume. Pe de altă parte, subiectul este văzut ca parte a materiilor școlare și este 
supus prejudecăților. Potrivit respondenților, profesorul trebuie să aibă o relație 
personală cu religia. Există întrebări cu privire la modul de a pune în practică 
conținutul și de a-l adapta la viața de zi cu zi, iar acesta nu este perceput ca fiind 
natural. 

 
Experiența de predare la universitate a respondenților 
 
Majoritatea au o atitudine pozitivă față de religie având în vedere importanța religiei 
atât ca o problemă personală, cât și socială (studenți la teologie). Pe de altă parte, 
există, de asemenea, o gamă de la neutru la negativ (studenți care nu sunt studenți 
la teologie). 
Cei mai mulți au avut afilieri religioase și au cunoștințe de bază destul de bune/foarte 
bune despre religie (studenți la teologie). De asemenea, există studenți cu afilieri 
religioase și, într-o măsură mai mică, studenți nereligioși, cu un bagaj de cunoștințe 
destul de slab în materie de religie (studenți care nu sunt studenți la teologie). 
 
Experiența respondenților în ceea ce privește educația în cadrul organizațiilor 
bisericești 
 
Atitudinile sunt pozitive și receptive, chiar foarte motivate. Cei mai mulți dintre ei au 
avut afilieri religioase și au cunoștințe de bază bune/foarte bune despre religie. 
 



Completări legate de aspectele pe care respondenții consideră că ar trebui să 
se concentreze cercetarea (Q19)  
Jumătate sau cei (7) respondenți nu au răspuns la această întrebare. Restul celor 
care au răspuns, din cauza background-ului diferit, comentariile lor au variat destul 
de mult. Dacă ar trebui să existe un subiect abordat, acesta este legat de problemele 
de identitate, în special în ceea ce privește minoritățile și problema etniei și a religiei. 
După cum a declarat un respondent: ”Înainte de a coace pâinea, ai pe masă făina, 
apa, uleiul, zahărul, sarea și drojdia, iar când le pui în cuptor, nu le poți separa”. 
 
 
SECȚIUNEA II. NEVOI EDUCAȚIONALE, METODE DE PREDARE ȘI CELE MAI 
BUNE PRACTICI 
 
 
1(20) Care este titlul cursului pe care îl predați, referitor la religie? 
 
Cei mai mulți dintre respondenții luterani estonieni predau sau au predat un curs de 
confirmare într-o biserică luterană. Aceste clase/cursuri sunt cursuri pregătitoare 
pentru persoanele care doresc să se alăture unei congregații și precedă confirmarea. 
Scopul cursului de confirmare a fost descris în mod adecvat de către respondentul 1: 
”Este o predare pre-baptismală, o predare despre cele mai importante puncte din 
viața unui creștin, pe care un nou membru al congregației trebuie să le cunoască”. 
 
Profesorii bulgari de educație religioasă își denumesc subiectul în mod diferit (așa 
cum doresc ei și instituțiile gazdă sau părinții), deoarece, în conformitate cu 
Principiile directoare de la Toledo, predarea (despre) religie/confesiune trebuie să se 
desfășoare încă într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social-cultural la 
nivel local. Prin urmare, Conceptul local de predare a religiei, precum și denumirea 
oficială a materiei școlare sunt ambigue sau deghizate pentru a integra o varietate 
maximă de elevi și profesori în procesele educaționale normale în modul cel mai 
diplomatic și echilibrat posibil. Cu toate acestea, chiar și în școala parohială sau 
mănăstirească aproape nimeni nu definește predarea confesiunii ca fiind Legea 
Divină, deoarece se folosește termenul arhaic tradițional de Predare a Credinței, în 
care caracteristicile bisericești ale educației sunt explicite. 
 
Răspunsul profesorilor români de educație religioasă a fost egal. Ei predau religia 
(ortodoxă) și, așa cum am menționat anterior, în principal la școală. 
 
Majoritatea respondenților din Grecia predau religia ca materie din învățământul 
public și privat obligatoriu (învățământ primar și secundar). Conținutul principal al 
cursului este tradiția creștină ortodoxă. Învățământul include, de asemenea, subiecte 
individuale, cum ar fi Creștinismul și lumea, Creștinismul și etica, Creștinismul și 
societatea. În cele din urmă, sunt predate elemente de bază ale celorlalte tradiții 
creștine (catolicism, protestantism), precum și ale altor religii (islam, iudaism, budism, 
religii orientale etc.). Trei respondenți (3/15) predau cursurile Mișcarea Ecumenică și 
Teologie, Etică și Sociologie a Creștinismului, respectiv, în învățământul superior. Un 
(1) respondent predă teologia islamică la o școală pentru minorități. 
 
După cum s-a menționat anterior, în rândul respondenților finlandezi, răspunsurile 
se referă la cele trei medii de predare diferite. În licee, în primăvara anului 2021, 
subiectele au fost Religia ca fenomen și Religiile din Orientul Mijlociu (iudaismul, 
creștinismul și islamul). În școala primară, religiile străine sau religiile lumii. În școala 



evreiască, în gimnaziu, accentul se pune pe ciclul de viață al iudaismului, cu 
sărbătorile și obiceiurile sale. Lecțiile pentru educație religioasă islamică se ocupau 
de diversitatea islamului pentru musulmani. 
 
Predarea la universitate se referea la conținutul Teologiei practice, cum ar fi cultul 
ortodox, dimensiunile practice și pastorale ale teologiei. Preoția în Biserică. Acestea, 
însă, au o dimensiune de cercetare. Pe de altă parte, conținutul predării include și 
predarea practică a cultului și slujbelor ortodoxe. Pentru studenții profesori există 
cursuri care se ocupă de Bazele pedagogice ale religiei evanghelice luterane. 
Educația multiculturală și religia, etica și multiculturalismul fac, de asemenea, parte 
din programa universitară pentru studenții profesori. 
 
Predarea în cadrul organizațiilor bisericești poate include informații despre probleme 
de actualitate (materiale didactice, organizarea învățământului școlar sau probleme 
legate de curriculum). Într-o organizație a Bisericii Catolice, predarea propriei religii. 
În cadrul Academiei laice ortodoxe, cursuri de familiarizare a oamenilor cu Ortodoxia. 
Printre alte subiecte menționate se numără educația pentru confirmare, cooperarea 
între școli și parohii, evenimente religioase în școli, abilități de viață profesională și 
aplicarea tehnologiei informației la activitatea educațională a bisericii. 
 
2(21) Cursul dumneavoastră face parte dintr-un program de învățământ? Dacă 
DA, vă rugăm să ne spuneți titlul curriculumului pe care îl urmează. 
 
Este evident pentru estonieni că acest curs se bazează pe viziunea creștină asupra 
lumii. Cursul este deschis elevilor începând cu vârsta de 15 ani, dar participanții sunt 
de obicei mai în vârstă. Cursul de confirmare este un curs de sine stătător, iar 
conținutul său este alcătuit de către conducătorul cursului. Există, totuși, câteva cărți 
populare pe care multe biserici le folosesc ca manuale pentru confirmare: ”La 
jumătatea călătoriei pământești”, de Toomas Paul, și ”Există cineva?”, de Jaak Aus și 
Meelis Holsting. Unii respondenți au menționat, de asemenea, cartea lui Jaan Lahe 
”Întrebarea esențială a creștinismului”. Prima a fost considerată puțin dificilă și mai 
potrivită pentru cursanții avansați. Cu toate acestea, aceste cărți au fost în general 
lăudate. Un respondent a menționat că urmează structura primei cărți atunci când 
elaborează un program de studiu, deoarece subiectele necesare sunt bine acoperite 
în ea. 
 
 
În Bulgaria, educația religioasă este, de obicei, opțională, doar în unele cazuri este 
regulată și inclusă în program, iar uneori chiar și parohiile oferă multe activități la 
alegere, iar catehismul sau predarea credinței este de bază, dar adesea copiii 
participă la toate activitățile împreună, în timp ce adulții participă de obicei doar la un 
singur curs plătit pe an. 
   
Răspunsurile referitoare la educația religioasă din România nu au fost analizate de 
către autorii raportului pentru a le rezuma pe cele din anumite clase sau pentru a 
oferi o caracterizare generală condensată a răspunsurilor. În ciuda acestui fapt și pe 
baza informațiilor furnizate de respondenți, se poate spune, ca rezultat, că acest curs 
face parte dintr-un curriculum. 
 
Potrivit respondenților greci, toate cursurile de religie predate în învățământul primar 
și secundar sunt incluse în programele școlare aprobate și prescrise de Ministerul 



Educației. Cursurile de teologie predate în școlile și colegiile teologice fac parte din 
programele de licență și postuniversitare organizate și conduse de instituții. 
 
În Finlanda, conținuturile de predare se bazează pe programele școlare primare sau 
secundare existente și fac parte din educația religioasă obligatorie în școală. La 
universitate, conținuturile de predare fac parte din programul de formare a 
profesorilor de teologie sau de clasă al universității. 
 
În Italia, în ceea ce privește cursurile oferite de cei 18 profesori ai facultăților de 
teologie, acestea sunt cursuri obligatorii, prevăzute în programele de formare atât ale 
Bisericii Catolice, cât și ale Bisericii Waldensiene. În special, denumirile cursurilor pot 
fi grupate în trei mari categorii: teologie fundamentală (5), teologia dialogului 
interreligios (9), istoria bisericilor și misiologie (4). 
În ceea ce privește cursurile ținute de profesorii (72) de religie catolică (aceasta este 
denumirea) în școlile publice, materia nu este obligatorie, chiar dacă, de fapt, ea este 
urmată pe scară largă de elevi. Doar cele două cazuri de educatori implicați în 
activități de catehism catolic sau în cursuri formative similare constituie o excepție. În 
orice caz, prin lege, cursul face parte din programa școlară, profesorii, încadrați în 
rolurile statului, sunt plătiți de stat, chiar dacă formarea lor este asigurată de fiecare 
dieceză în parte prin institute speciale de formare în domeniul științelor religioase. 
 
 
3(22) Conținutul acestui curs este prestabilit (prin curriculum) sau puteți, ca 
profesor, să determinați conținutul acestuia? Dacă DA, în ce măsură? 
 
Cu toate acestea, o mulțime de materiale pentru desfășurarea orelor de confirmare 
sunt căutate chiar de către profesorii estonieni de educație religioasă, inclusiv surse 
de pe internet; de asemenea, sunt furnizate referințe și link-uri către literatura de 
specialitate care este recomandată elevilor pentru a fi citită în mod independent. Unii 
respondenți au sugerat, de asemenea, vizionarea de filme pe YouTube, de exemplu, 
despre viața lui Isus. Opinia generală a fost că, în prezent, situația este destul de 
bună în ceea ce privește materialele pentru orele de confirmare. În timp ce la 
începutul anilor '90 germanii și finlandezii erau invidiați pentru materialele didactice 
excelente, iar unele dintre ele au fost traduse în estonă după un timp, aproape tot ce 
este necesar este acum disponibil în estonă. Respondenții au menționat, de 
asemenea, materialele ”Crezul” sau ”Călătorie pe tărâmul credinței” ca exemple 
pozitive. 
 
Respondenții bulgari nu au oferit răspunsuri foarte clare și consecvente, deoarece, 
de obicei, respondenții nu fac diferența între curriculum de predare, plan de lecție și 
program de predare. 
 
În România, pe baza răspunsului unui respondent că un profesor are o anumită 
flexibilitate în ceea ce privește conținutul, putem presupune că acestea sunt paralele 
cu programa obligatorie. 
 
Chiar și un sfert din conținuturile din educația religioasă ar putea fi la dispoziția unui 
profesor. În practică, există mai multă libertate pentru un profesor de a modifica, 
completa sau înlocui activitățile de învățare. O anumită combinație între flexibilitatea 
în anumiți termeni în ceea ce privește conținuturile și o libertate în ceea ce privește 
metodele are ca scop realizarea unei abordări didactice personalizate. Aceasta 
sprijină predarea și învățarea într-un mod creativ. 



 
În Grecia, toate conținuturile de educație religioasă pentru învățământul primar și 
secundar sunt incluse în programele școlare aprobate și prescrise de Ministerul 
Educației. Instituțiile de învățământ își formează singure conținuturile și obiectivele. 
 
În sistemul școlar finlandez, un profesor poate aplica și localiza în anumiți termeni 
conținuturile de predare pe baza programelor școlare. La universitate, conținuturile 
de predare fac parte din programul de formare a profesorilor de teologie sau de clasă 
al universității, unde profesorul are o anumită autonomie asupra conținutului. În 
organizațiile bisericești, predarea este determinată de cerere și de nevoile curente. 
Unele pot fi calificate, formare cu diplomă obligatorie, cum ar fi hirotonirea și 
formarea pastorală. Acestea au un conținut prestabilit de dieceză. De asemenea, 
formarea este asigurată sub forma instruirii în cadrul serviciului, unde se poate alege 
o temă în fiecare an. Profesorul poate decide, de asemenea, asupra conținutului 
cursului. 
 
În Italia, cu singura excepție a celor doi educatori care lucrează la nivel parohial sau 
asociativ și care pot adapta cu o anumită libertate orientările date de Biserica 
Catolică sau de mișcarea Scout, toți profesorii, atât de la facultățile de teologie, cât și 
de la școlile publice, unde aceștia din urmă predau religia catolică, programele sunt 
prestabilite fie de către autoritatea ecleziastică, fie de către Ministerul Educației. 
 
Răspunsurile date cu privire la scopurile și poziția materiilor predate nu sunt deosebit 
de semnificative. Profesorii din școlile de stat urmează, de obicei, orientările stabilite 
de Ministerul Educației din Italia și țin cont de scopurile stabilite de Biserica Catolică 
care i-a format profesional. Educatorii, dimpotrivă, au un grad mai mare de libertate 
în definirea scopurilor și a structurii programelor lor. În paralel, răspunsurile la 
întrebarea referitoare la abordările filozofico-religioase adoptate se concentrează în 
principal pe scopul de a introduce religia creștină și catolică prin compararea 
acestora cu alte religii, cu condiția ca timpul pentru a face acest lucru să fie suficient 
având în vedere numărul redus de ore de curs pe săptămână și pe grupă de clasă. 
 
 
4(23) Vă rugăm să prezentați scopurile și obiectivele cursului dvs. 
 
Estonia: Obiectivele cursului au fost formulate de către respondenți în moduri diferite 
și cu grade diferite de detaliere, dar în termeni generali este vorba de o ”introducere 
în viața de enoriaș”. Un respondent estonian a evidențiat cursurile biblice ca fiind o 
modalitate de predare a religiei în biserică, la care participă de obicei membrii adulți 
ai congregației, cu scopul de a obține o mai bună cunoaștere și înțelegere a Bibliei. 
De asemenea, conținutul lecțiilor biblice este în întregime la latitudinea lui/ei, în 
calitate de facilitator. El a constatat (și acest lucru a fost confirmat de alte câteva 
studii sociologice privind religia efectuate în Estonia) că luteranii sunt foarte orientați 
spre cunoaștere. Mulți dintre noii enoriași simt că le lipsește ceva după terminarea 
cursului de confirmare și cred că ar putea exista un ”curs pentru cursanți avansați”, 
adică un fel de efort comun orientat spre îmbunătățirea cunoștințelor. Ca răspuns la 
această nevoie, în această congregație a fost inițiat un curs biblic, care a fost foarte 
bine primit de către membrii congregației. 
 
Bulgaria: În ceea ce privește obiectivele cursurilor sau ale materiei, adică rezultatele 
așteptate, potențial atinse prin educația religioasă, un mare procent de profesori 
bulgari sunt destul de optimiști, idealiști, încă diverși. 



 
Răspunsurile referitoare la educația religioasă în România nu au fost analizate de 
către redactorii raportului pentru a le sintetiza pe cele din anumite clase sau pentru a 
oferi o caracterizare condensată generală a răspunsurilor. Toți respondenții au avut 
diverse aspecte legate de obiectivele și scopurile educației religioase. Unii dintre 
aceștia au subliniat obiectivele de a ”învăța o religie” și de a fi în acest fel credincioși 
(adică ”Viața creștină, spiritualitatea”), alții s-au orientat spre obținerea unei 
competențe necesare într-o societate și în viață (adică respectarea identității și 
diversității religioase). Au existat mențiuni legate de competențele legate de 
aptitudinile morale (i.e. moralitatea creștină) și de comportament. Un respondent a 
afirmat că educația religioasă are un caracter meta-formativ și, prin urmare, este 
dificil de măsurat modul în care obiectivele ar putea fi atinse prin intermediul 
educației religioase. 
 
Potrivit respondenților greci, obiectivele principale ale cursurilor sunt destul de 
diverse. Lista acestora este următoarea: ”alfabetizarea religioasă” a elevilor, 
înțelegerea, elaborarea conceptelor de bază în jurul religiei, cultivarea valorilor 
morale și a conștiinței religioase, c) cunoașterea, dar și atitudinea experiențială și 
formarea unei atitudini și exprimări critice ”personale” în problema religiozității, dar și 
a vieții însăși”, d) socializarea elevilor, cultivarea cooperării, interacțiunii, dialogului, 
respectului pentru alteritate, e) socializarea, cunoașterea elevilor cu parcursul 
Bisericii în istorie și în lume f) cunoașterea elevilor cu căutările existențiale și 
metafizice ale omului. 
 
În Finlanda, scopul educației religioase în învățământul școlar este de a oferi 
educație religioasă generală și informații despre propria religie, despre alte religii și 
despre diversitatea religioasă, ca mijloc de construire a identității religioase. În școlile 
evreiești, accentul se pune pe consolidarea identității evreiești a elevului. 
 
Cursurile universitare urmăresc să ofere cunoștințe și competențe pentru viața 
liturgică a Bisericii Ortodoxe atât prin cercetare, cât și prin practică. Din perspectiva 
formării cadrelor didactice, scopul este ca elevii să fie capabili să aplice metode de 
predare a religiei sau a credinței adecvate nivelului de educație și vârstei copiilor. 
 
În funcție de rolul organizației bisericești în mediile educaționale, există o varietate de 
obiective. În Biserica Ortodoxă, obiectivele sunt de a informa profesorii ortodocși de 
educație religioasă despre schimbările administrative sau de altă natură în predarea 
religiei. De asemenea, să dezvolte aspecte legate de creșterea vieții spirituale a 
elevilor și, pe plan profesional, să aprofundeze competențele profesionale pastorale 
ale preoților. 
 
În Italia, obiectivele se schimbă în funcție de faptul că sunt profesori ai facultăților de 
teologie și cei de religie catolică din școlile publice. Pentru primii, scopul este cel de 
pregătire teologică de bază și de specialitate a viitorilor preoți și pastori; pentru cei 
din urmă, este vorba de cunoașterea religiei catolice, din punct de vedere istorico-
cultural și non-dogmatic, cu o atenție tot mai mare față de alte religii, cele prezente în 
societatea italiană de astăzi. 
 
 
 
 



5(24) Puteți să ne spuneți ce viziune asupra lumii/abordare filozofică/credință 
religioasă stă la baza cursului dumneavoastră? 
 
În Estonia, lecțiile de religie religioasă din învățământul general sunt, în general, 
opționale. În cazul în care școala are o ramură de științe umaniste, acestea sunt 
discipline obligatorii pentru acea ramură. Denumirile comune pentru această materie 
sunt ”istorie religioasă”, ”studii religioase”, ”religii mondiale”, etc. Cu toate acestea, 
câțiva respondenți vorbesc despre religie ca despre o materie de istorie sau filosofie. 
Studiile religioase, istoria religiilor etc. sunt materii separate, fără condiții prealabile. 
În cazul studiilor religioase, este posibil să se bazeze conținutul pe programa de 
studii religioase din școlile de învățământ general. Din nou, respondenții au declarat 
că încă mai caută singuri materialele de învățare, dacă este necesar, deși sunt 
disponibile manuale și broșuri pentru disciplinele respective. Acest lucru se face 
adesea cu ajutorul internetului. Există însă câteva diferențe în ceea ce privește 
predarea într-o școală privată creștină: elevii sunt în general mai tineri și au o viziune 
creștină asupra lumii, iar aceștia au o cunoaștere prealabilă mai bună a credinței și 
nu au temerile și prejudecățile obișnuite cu privire la aceasta. Materia se numește 
”educație religioasă” (NB: nu ”studii religioase”, care tratează toate religiile în mod 
egal). Astfel de școli își bazează, de asemenea, predarea și educația pe fundamente 
creștine. 
 
Pentru a descrie viziunea particulară asupra lumii (viziunea filozofică sau religioasă) 
care modelează elementele de bază ale materiei religioase predate de ei, profesorii 
bulgari folosesc de cele mai multe ori limbajul confesional al virtuților ”Iubire și grijă 
față de Dumnezeu și față de aproape” sau 10% refuză pur și simplu și logic să 
discute (să lucreze cu/pe credința/orientarea elevilor) și răspund pur și simplu la 
această întrebare ”Nu”. Alți profesori bulgari nu fac diferența între valori și viziunea 
asupra lumii. 
 
Fără o caracterizare condensată a răspunsurilor privind răspunsurile românilor la 
această întrebare, un răspuns evident pentru a descrie o viziune asupra lumii 
(filozofică sau religioasă) care subliniază elementele de bază ale materiei religioase 
predate de profesorii români este una religioasă. Nu a fost menționată nicio altă 
viziune asupra lumii. Expresiile au fost de genul: ”Dumnezeu trinitar”, ”principiul 
hristocentric”, "cunoașterea lui Dumnezeu și dobândirea comuniunii de iubire cu El” 
sau ”Iubirea și existența lui Dumnezeu”. 
 
Este evident și firesc faptul că, în Grecia, majoritatea respondenților (12/15) se referă 
în general la tradiția creștină și în special la creștinismul ortodox. Ca orientări diferite 
au fost menționate ”viziunea biblică despre Dumnezeu, așa cum este consemnată în 
Biblie”", Islamul, ”Filosofia pentru copii” și ”Drepturile omului”. 
 
În rândul finlandezilor, viziunea asupra lumii, abordarea filosofică sau religioasă 
depinde de misiunea generală sau de mediul de lucru al instituției. În Finlanda, 
educația școlară nu poate fi confesională, dar valorile fiecărei religii, exprimate în linii 
mari, stau la baza acesteia. Acestea reflectă modul în care fiecare religie le 
subliniază și le interpretează (ortodoxă, luterană, catolică, evreiască și islamică). O 
apreciere a diversității religioase. Explorarea, de asemenea, a perspectivei studiilor 
religioase. 
 
La universitate, este normal ca aceste cursuri din învățământul teologic ortodox să se 
bazeze pe o viziune creștină asupra lumii, înrădăcinată în tradiția Bisericii Ortodoxe. 



Pregătirea profesorilor de clasă vizează o filosofie ecumenică antropologică, cu o 
înțelegere largă a religiilor și credințelor. 
 
În context eclezial, abordarea se bazează pe punctul de plecare religios propriu 
fiecărei biserici (ortodoxă, luterană sau catolică). 
 
În Italia, viziunea asupra lumii (abordări filosofice, teologice și educaționale) depinde 
mai ales de poziția instituțională a subiecților intervievați: în cazul profesorilor de la 
facultățile de teologie (catolice și Walsdensiene) acestea reflectă scopurile 
educaționale ale instituțiilor din care fac parte, cu o atenție accentuată la problema 
comparației cu alte religii și a dialogului interreligios. Profesorii de religie catolică din 
școlile publice, în contact cu cohortele noii generații, secularizate, își adaptează 
bogăția de cunoștințe teologice, filosofice și istorice la realitatea claselor cu care se 
confruntă. 
 
6(25) Cum și de ce participă elevii dumneavoastră la lecția pe care o predați? În 
plus, indicați dacă este un curs obligatoriu sau facultativ. Furnizați, dacă dvs. 
considerați că este cazul, informații suplimentare. 
 
Modalități prin care s-a ajuns să se participe la curs în Estonia: în școlile de 
învățământ general, elevii ajung să participe la cursurile de religie pe măsură ce 
avansează în curriculum. Studiile religioase sunt în mare parte opționale în școlile de 
învățământ general și obligatorii în școlile creștine private. 
 
În cazul Bulgariei, doar 10% dintre profesori notează că în școala bisericească nu 
poate fi obligatorie, în timp ce în școala publică poate fi opțională, dar regulată - 
inclusă în curriculum și în orar, dar frecventată de o parte dintre elevi (și apoi plasată 
la începutul sau la sfârșitul cursurilor), în continuare profesorii trebuie să prezinte 
materia ca fiind opțională. 
 
Datorită mediului din care proveneau cei mai mulți dintre respondenții români, lecțiile 
de religie ortodoxă fac parte din învățământul obligatoriu, ca materie școlară în cadrul 
unui curriculum. Școlile au obligația de a oferi această materie. Participarea la aceste 
lecții se bazează pe cererea adresată școlii de către părinți sau tutorii legali. Elevii 
au, de asemenea, dreptul de a renunța la aceste lecții prin acordul părinților sau al 
tutorilor legali. Membrii religiilor minoritare au dreptul de a beneficia de educație 
conform propriei religii ca parte a educației școlare. Aici se ridică o întrebare: ce fac 
acești elevi dacă nu se înscriu la orele de educație religioasă? 
 
În Grecia, din cauza obligativității orei de educație religioasă în învățământul primar 
și secundar, elevii sunt obligați fizic să participe la acest curs, deoarece face parte 
din curriculum, care este prevăzut de lege. Cu toate acestea, elevilor care ”invocă 
motive de conștiință religioasă” li s-a oferit opțiunea de a renunța la educația 
religioasă. Respondenții din învățământul terțiar predau cursuri obligatorii și/sau 
cursuri opționale, în funcție de curriculum-ul instituțiilor lor. S-a menționat că ”se 
constată o dezvoltare treptată a tendințelor de secularizare și de distanțare față de 
religiozitatea dominantă”. 
 
În Finlanda, predarea educației religioase în școlile primare și secundare superioare 
este obligatorie pentru elevi, ca parte a curriculumului. De asemenea, la universitate, 
cursurile pentru studenții de licență fac parte din programul de studiu obligatoriu. În 
organizațiile bisericești, formarea (în serviciu) se face pe bază de voluntariat pentru 



profesori, clerici sau alți lucrători parohiali, cu excepția calificării pastorale pentru 
preoție. 
 
În Italia, lecțiile de educație religioasă catolică fac parte din învățământul obligatoriu 
ca materie școlară în cadrul unui program de învățământ. Școlile au o cerință 
obligatorie de a oferi această materie, dar participarea este opțională. Elevii au, de 
asemenea, dreptul de a renunța la aceste lecții prin permisiunea părinților sau a 
tutorilor legali. În facultățile de teologie, lecțiile fac parte în mod obligatoriu din 
programa școlară. 
 
 
7(26) Cum difuzați lecția dumneavoastră? (Internet, rețele sociale, prezentări, 
seminarii, articole etc.) 
 
În schimb, în Estonia există multe modalități de a participa la cursurile de 
confirmare, care sunt voluntare și sunt frecventate în principal de adulți. În cele mai 
multe cazuri, clerul informează despre începerea unui curs de confirmare fie prin 
intermediul site-ului parohiei sau al canalului de socializare, fie prin plasarea unui 
anunț în ziarul local sau pe panoul de anunțuri al bisericii sau al centrului cultural. 
Uneori, informația este transmisă și pe cale orală. Cu toate acestea, invitațiile 
personale par a fi foarte rare - doar câțiva respondenți au menționat această 
posibilitate: ”contacte personale, întâlniri cu oamenii, întrebându-i dacă au fost 
botezați și confirmați, iar dacă nu, îi invit”. 
 
În ceea ce privește canalele (de comunicare) pe care profesorii bulgari de educație 
religioasă le folosesc pentru a împărtăși/difuza informații despre cursul sau materia 
lor, majoritatea celor intervievați se bazează pe sprijinul instituțional în proporție de 
60%. Unii nu par deloc dispuși să ia în considerare posibilitatea de a-și ajuta instituția 
să dezvolte mai bine educația religioasă (sau preferă să rămână tăcuți, pentru a evita 
o concurență sau un control prea mare, pentru a nu le fi interzis să câștige mai mulți 
elevi de către colegi-autorități educaționale sau bisericești). În sensul de ”tehnologie”, 
răspund 10% dintre profesorii mai în vârstă: ”Nu folosesc (niciuna)” și 10% ”Nu este 
datoria/responsabilitatea mea”, în parte pentru că unii dintre ei nu intră efectiv în 
contact cu părinții, dar și pentru că prezența profesorului de religie este, fie prea 
controlată, fie chiar destul de ignorată de autorități, uneori inclusiv de teologi și 
clerici, și în comparație cu alte domenii sau practici pedagogice. Pe de altă parte, 
există aceeași relație cu disponibilitatea datelor și a statisticilor, inclusiv a unor astfel 
de chestionare și interviuri care sunt mai susceptibile de a fi realizate cu teologi care 
folosesc tehnologia în activitatea lor și nu necesită prea mult efort suplimentar sau 
alte resurse, cum ar fi timp, subvenții etc. 10% nu au înțeles prea bine că întrebarea 
nu se referă la găsirea de informații educaționale sau religioase. Și niciunul dintre 
profesori nu discută despre refuzul de a fi vizibil/invaziv, ceea ce nu este deloc o 
opțiune pentru profesorii de religie. 
 
În România, informațiile referitoare la lecții sunt diseminate pe două căi. Există o 
modalitate așa-zis convențională la fața locului adică în școli prin activități la clasă, 
implicarea diferitelor biserici, muzee, biblioteci etc. A doua modalitate este cea 
digitală prin intermediul diferitelor platforme de internet (de exemplu, Google meet, 
Facebook, Instagram). 
 
Majoritatea profesorilor greci își difuzează lecția prin postarea activității lor, cum ar fi 
”observarea de imagini, experiențele personale ale elevilor, proiecții video” pe 



internet (Facebook), bloguri personale și prin participarea la seminarii și publicarea 
de articole în reviste educaționale. 
 
Întrucât educația religioasă este obligatorie în Finlanda, programa școlară sau 
lecțiile în sine nu sunt promovate nicăieri, dar școlile din învățământul secundar 
superior își pot face publicitate pe rețelele de socializare. Universitățile oferă 
informații prin intermediul unui portal și al unui site web special cu privire la conținutul 
programelor lor de studii. Se pare că, în contextul ecleziastic, se utilizează o varietate 
de metode de informare. Informațiile privind cursurile de studii sunt furnizate pe site-
ul web al organizației ecleziastice și prin intermediul unor e-mailuri specifice. În plus, 
organizatorul utilizează diverse aplicații de socializare și unele contacte personale. 
 
8(27) Vă rugăm să vă referiți la unele dintre metodele de predare pe care le 
utilizați în cadrul lecției dumneavoastră. 
 
În Estonia, în termenii cei mai generali, toți respondenții s-au declarat în favoarea 
metodelor active de învățare și majoritatea le utilizează. Acest lucru este valabil 
pentru toate cele trei grupuri-țintă menționate mai sus, deși situațiile de predare și 
ipotezele diferă. Ce s-a înțeles prin metode active de învățare? În special, metode 
prin care cursanții ar putea, de exemplu, să pună întrebări în timpul lecției, să ofere 
feedback, să își dea cu părerea despre ceea ce se predă, să discute, să caute 
informații relevante în cărți sau pe internet etc. Dintre respondenții care țin cursuri de 
confirmare (ceea ce înseamnă că predau în principal adulților), niciunul nu o face în 
forma tradițională de monolog, ci în mod conversațional. Un bun exemplu pentru 
metodele de învățare activă utilizate în cadrul orelor de confirmare a fost dat de 
respondentul 1: Ei bine, am observat că, dacă îi pui pe participanții la curs să facă un 
fel de exerciții, un fel de muncă de grup împreună care îi interesează, se implică, se 
entuziasmează... aceasta este una dintre multele metode pe care le-am folosit eu 
însumi. De asemenea, am proiectat filme și apoi am explicat bazele acestora. 
Vizionarea împreună a unui film care ar putea fi despre epoca sau despre oamenii 
despre care se vorbește, de exemplu, biografii ale personajelor biblice (II). Învățarea 
activă pentru elevi are metode diferite, dar și în acest caz s-a observat că 
respondenții au dorit să lase cât mai mult spațiu elevilor pentru a căuta și a descoperi 
singuri, profesorul fiind doar un ”ghid”. De asemenea, elevii trebuie să poată discuta 
și să pună întrebări. Aici, desigur, vârsta elevilor este un factor determinant important 
- alegerea subiectelor și a metodelor de învățare activă ar trebui să se bazeze pe 
vârsta și maturitatea elevilor. Care sunt principiile care stau la baza acestei preferințe 
pentru învățarea activă? În principal, pe dorința ca participarea activă, explorarea și 
discutarea subiectelor religioase să îi ajute pe participanți să accepte mai bine 
punctele de vedere și perspectivele care sunt predate. În acest caz, învățarea se 
aseamănă cu o expediție în care elevul ”descoperă” singur cunoștințele necesare din 
materialul care îi este oferit, iar profesorul este doar un facilitator și un ghid atent. 
 
Informațiile din România referitoare la metodele de predare conțineau nu numai 
descrieri ale metodelor, ci și planuri de lecție detaliate, cu etapele sale ca exemple. 
În ansamblu, răspunsurile au fost multiple și foarte bogate din punct de vedere 
informațional. Din păcate, ca și în cazul precedent, răspunsurile au fost doar 
enumerate, nu și analizate. În principii poate fi găsită o puternică orientare didactică 
bazată pe teologie, adică ”principiul hristologic, ecleziologic și triadologic” și principii 
didactice generale. În ceea ce privește metodele, există metode bine cunoscute 
astăzi, cum ar fi ”metodele expozitive, interogative, metode activ-participative (studiu 
de caz, analiză de documente, feedback, portofoliu), metode bazate pe acțiune (joc 



didactic, dramatizare), metode active-participative moderne (cub, brainstorming, 
cluster, pălării gânditoare, cvintet), conversația, observația ghidată, metoda KWL-, 
mijloace audio-video etc”, pentru a le menționa ca exemple. ”Biblioteca vie” este o 
metodă bazată pe specialiști și vizitatori din diferite domenii de viață din vecinătatea 
școlii. 
 
În Grecia, metodele de predare sunt în funcție de nivelul la care se desfășoară 
lecțiile. În învățământul primar și secundar, majoritatea respondenților utilizează 
predarea în colaborare, tehnici experiențiale, ”tehnici de joc și de acțiune, rezolvarea 
problemelor, dialogul și instruirea directă, navigarea pe internet, conversia textului în 
artă, proiectul (cu creare video) și tehnici de evaluare și reflecție”, precum și metoda 
gândirii artistice și a teatrului în educație. De asemenea, se aplică metode și tehnici, 
cum ar fi crearea și prezentarea de proiecte, interviuri, vizite la monumente, muzee 
etc. Metodele din învățământul terțiar sunt destul de limitate, iar cea mai frecventă 
modalitate este prelegerea, dar utilizarea TIC este în creștere. 
După cum au subliniat grecii, metodele depind de nivelul de educație. 
 
 
În Italia, 98% dintre persoanele intervievate declară că lecțiile sunt încă organizate 
conform metodei tradiționale (frontală), cu o utilizare moderată a noilor instrumente 
de predare (internet, power-point, tablă electronică). În ceea ce privește 
instrumentele și metodele de predare utilizate, răspunsurile arată că acestea sunt 
diverse și multiple, reflectând astfel o mai mare libertate de creativitate. Prelegerile 
sunt în majoritatea cazurilor alternate cu jocuri de rol, activități de lucru în grup, 
analiză de text, utilizarea instrumentelor multimedia și, de asemenea, cu strategii 
pentru o implicare mai directă a elevilor în clasă, cum ar fi învățarea prin cooperare, 
flipped classroom (clasă inversată) și altele similare. 
 
Persoanele intervievate care au adăugat câteva informații suplimentare au relatat că 
încearcă să folosească Biblia sau metoda narativă în scopul introducerii elevilor în 
acele elemente care se referă la catolicism în cultura italiană. Întrucât nu sunt obligați 
să desfășoare activități de predare a catehezei, profesorii de religie catolică folosesc 
- sau declară că folosesc - o abordare generală tipică unui curs practic opțional de 
cultură religioasă înrădăcinată în istoria unei țări cu tradiție catolică. Nu știm dacă 
această abordare este întotdeauna eficientă - cu toate acestea, sondajul nu și-a 
propus să investigheze acest aspect -; cu toate acestea, răspunsurile menționate mai 
sus par să dezvăluie faptul că rezultatele nu sunt în concordanță cu abordările pe 
care majoritatea profesorilor le-au învățat în timpul cursurilor lor de formare la 
institutele de științe religioase înființate de mult timp în cadrul diecezelor Bisericii 
Catolice. 
 
Răspunsurile date cu privire la scopurile și poziția materiilor predate nu sunt deosebit 
de semnificative. Cadrele didactice din școlile de stat urmează, de obicei, orientările 
stabilite de Ministerul italian pentru Educație și să țină cont de scopurile stabilite de 
Biserica Catolică care i-a format profesional. Educatorii, dimpotrivă, au un grad mai 
mare de libertate în definirea scopurilor și a structurii programelor lor. În paralel, 
răspunsurile la întrebarea referitoare la abordările filosofico-religioase adoptate se 
concentrează în principal pe scopul de a prezenta religia creștină și catolică prin 
compararea acestora cu alte religii, cu condiția ca timpul pentru a face acest lucru să 
fie suficient având în vedere numărul redus de ore de curs pe săptămână și pe grupă 
de clasă. 
 



În Finlanda, pe baza răspunsurilor respondenților, școlile folosesc metode destul de 
tradiționale, cum ar fi predarea centrată pe profesor în diversele sale forme, vizite de 
studiu și vizitatori, studiul individual pentru a activa elevii și lucrul în grup în diversele 
sale forme. După cum s-a putut observa, digitalizarea nu a prins din urmă metodele 
de predare, în special în rândul profesorilor de școală intervievați și, după cum a 
declarat un intervievat, ”digitalizarea limitează într-o anumită măsură utilizarea 
metodelor”. 
 
Universitățile par să fie mai avansate în ceea ce privește metodele de predare. Pe 
lângă cursurile tradiționale, au fost menționate următoarele: flipped classroom (clasa 
inversată), lucrul în grup, inclusiv discuțiile, studiul individual în grupuri de studiu, 
lecțiile înregistrate și învățarea prin experiență. 
 
Metodele de predare utilizate de organizațiile bisericești au inclus prelegeri la fața 
locului și cu diferite aplicații pe internet, lucrul în grup, postere, lecții înregistrate, 
învățarea prin practică, vizite, observare, lucru în perechi, interacțiune și implicare. 
 
 
9(28) Nevoi de formare și/sau de formare continuă pentru a preda și mai 
eficient propria disciplină. 
 
 
Răspunsurile estonienilor intervievați au fost destul de divergente. Acestea au 
depins de specializarea (în afară de teologie) în care respondentul a studiat și a 
lucrat. De exemplu, dacă respondentul a  obținut o calificare didactică ca specializare 
suplimentară și a urmat, de asemenea, cursuri de perfecționare, (el/ea) a considerat 
că respectivele sale cunoștințe pedagogice sunt suficiente pentru predarea 
disciplinelor religioase date. A existat, de asemenea, o corelație în sensul că 
respondenții mai tineri au fost mai dispuși să urmeze cursuri complementare, adică 
au indicat mai multe domenii în care ar dori să dobândească cunoștințe 
suplimentare. Probabil că cel mai puțin căutate sunt cunoștințele suplimentare în 
domeniul teologiei. De asemenea, cei care au studiat anterior pedagogia au 
considerat că cunoștințele lor în acest domeniu sunt suficiente. 
 
Profesorii bulgari de educație religioasă au nevoie, pentru a preda cursul lor, de o 
mai bună calificare pentru a lucra (preda) în mediul online și pentru învățământul la 
distanță; subiecte recente în literatura pentru copii, psihologia copilului, practici 
culturale locale comparate, confesiuni creștine și religii mondiale sau noi mișcări 
religioase, artă și abilități de comunicare, toate din perspectiva vârstei și nevoilor 
speciale; lucrul cu dispozitive interactive precum tablă interactivă și ecran LCD, 
cameră de filmat documente, sistem de vot etc. Bulgarii au subliniat importanța 
psihologiei - educația la vârsta preșcolară este componenta de bază a predării 
religiei la grădiniță; sunt necesare materiale de predare a religiei pentru copiii cu 
nevoi speciale; expert și coordonator al activităților parohiale în eparhia locală; 
competență în metode educaționale psihoterapeutice contemporane, spargerea 
gheții, energizare, meditație (în cazul nostru rugăciune sau alte ritualuri bisericești), 
motivare, creativitate, caritate, muncă și formare de echipe; competență media; o mai 
bună competență în limbajul teologic; strategii de nediscriminare, comunicare 
asertivă, rezolvare a conflictelor, echilibrare a temperamentului de-a lungul muncii în 
echipă și reducerea stresului sau a tensiunilor sociale. 
 



În România, peste 50% dintre cadrele didactice intervievate au raportat nevoia de 
formare suplimentară în domeniul psihologiei, cu accent pe psihologia copilului, în 
timp ce 10% consideră că sunt destul de bine pregătiți încât nu mai au nevoie de 
formare suplimentară. 
 
Respondenții greci au enumerat nevoile lor în ceea ce privește conținutul pentru 
formarea continuă pentru a preda această disciplină și mai eficient, după cum 
urmează: filozofie, psihologie, sociologie, teologie islamică. De asemenea, au fost 
menționate problemele legate de diversitatea religioasă, religie și dialogul 
interconfesional. În plus, în ceea ce privește conținuturile bazate pe substanță, au 
fost evidențiate unele dintre metodele de predare. Printre acestea s-au numărat 
”clasa inversată”, „teatrul”, familiarizarea cu noile tehnologii, cum ar fi ”instrumentele 
de imagine, producția video„ și „învățământul la distanță asincron”. 
 
În ciuda faptului că Finlanda este un pionier în domeniul digitalizării, se pare că mai 
sunt încă multe de făcut în domeniul educației. Nevoia de formare suplimentară a 
depins într-o anumită măsură de organizația de proveniență a respondentului. Două 
teme au apărut în rândul profesorilor din învățământul primar și secundar superior. A 
fost solicitată o formare privind utilizarea mediilor de e-learning și provocările 
pedagogice pe care acestea le ridică. 
 
La nivel universitar, ar fi de dorit să se intensifice formarea în domeniul pedagogiei și 
al utilizării mai largi și mai diverse a digitalizării în pedagogie. De asemenea, se 
consideră importantă dezvoltarea unei cunoașteri mai largi a conținutului care 
urmează să fie predat. 
 
În cadrul organizațiilor bisericești, a fost menționată, de asemenea, formarea pentru 
dezvoltarea utilizării pedagogice și tehnice a mediului online. 
 
În Italia, analiza răspunsurilor dedicate nevoilor de formare a rezultat într-o hartă cu 
trei grupuri de nevoi pe care educatorii (pe de o parte) și profesorii (pe de altă parte) 
le raportează: a) formare în noi discipline (artă, cinematografie, teatru, literatură); b) 
reîmprospătarea cunoștințelor dobândite mai mult orientate spre studii 
psihopedagogice, cu referire la adolescență; c) formare religioasă specifică (dialog 
ecumenic și interconfesional). Un număr mic de persoane intervievate - în principiu 
doar educatorii care participă la activități de cateheză în parohii - raportează un 
calendar mai frecvent de întâlniri de rugăciune și de retrageri spirituale ca fiind 
principala lor nevoie, deoarece ”nu avem competențe în ceea ce facem, ci doar 
credință”, după cum a raportat unul dintre cei intervievați. 
 
 
10(29) Au participat și au finalizat un program de formare educațională legat de 
predarea religiei și de conținutul acesteia, precum și de motivele pentru care a 
fost considerat important. 
 
Pentru estonieni se remarcă din nou cursurile care utilizează metode interesante de 
lucru în grup și de învățare activă. De asemenea, sunt menționate pozitiv și cursurile 
care implică excursii, vizite și activități practice. Cursurile care au fost evidențiate: 
Stagii de formare a profesorilor la școală; Drama biblică, drama simbolică; Procese 
de lucru în echipă; Diversele cursuri de formare pentru clerici ale Institutului de 
Teologie; Formarea instructorilor Ligii Apărării, în timpul cărora au fost învățate 
metode active de învățare; Formarea privind metodele de clasă de confirmare, care a 



inclus practica muncii în grup; Un curs pentru profesorii de educație religioasă 
organizat de Universitatea din Tartu, care a inclus vizite la lăcașuri de cult ale 
diferitelor religii, inclusiv o moschee și o sinagogă. 
 
Pentru bulgari, evaluarea cursurilor de educație și calificare la care au participat 
(finalizate) profesorii și amintite ca fiind importante (ceea ce în limbajul profesorilor 
înseamnă inspiratoare sau practice) pentru disciplinele religioase pe care le predau 
variază și demonstrează interesele lor. Cursuri care au fost evidențiate: pedagogice, 
psihologice (creștine), digitale, cursuri de lucru cu tinerii, istorie universală, asistență 
socială, drama biblică, omiletică. 
 
Respondenții români (11/25) au menționat temele la care au participat pentru a se 
înscrie într-un program de formare educațională. Aici, printre rânduri se poate 
interpreta că oamenii nu au fost foarte activi pentru a ajunge la formare continuă. Cel 
mai des întâlnit subiect a fost cel care se ocupă cu metoda de predare. De 
asemenea, printre subiecte au fost menționate managementul clasei și al crizei și 
teoria inteligențelor multiple. Nu au fost disponibile informații suplimentare cu privire 
la experiențele de formare. 
 
Aproape jumătate (7/15) dintre grecii intervievați nu au participat la niciun program 
de formare în legătură cu predarea studiilor religioase. Cei care au participat au 
menționat cursuri care se referă la ”metode și tehnici de predare a educației 
religioase școlare”, ”probleme legate de relațiile interreligioase și interculturale” și 
”educație pentru încurajarea și responsabilizarea grupurilor”. 
 
În ceea ce privește respondenții finlandezi, trebuie făcută o remarcă. Astfel, nu toate 
cursurile de formare pe care respondenții le-au considerat importante au fost direct 
legate de predarea educației religioase. În rândul celor care predau în școlile primare 
și secundare, următoarele au fost percepute ca fiind importante: cursuri de formare 
scurte, tehnologia informației și a comunicării, interpretarea imaginilor, autoinstruirea. 
 
În universități, următoarele cursuri de formare au fost percepute ca fiind importante 
până în prezent de către cei care lucrează: doctorat/formare doctorală, formarea 
cadrelor didactice și masterat/pedagogie universitară. 
 
În rândul celor care lucrează în organizații bisericești, următoarele au fost 
considerate importante: e-learning, învățământ superior, studii doctorale, educație, 
curs de limbă greacă, formare de supraveghetori. 
 
Italia: Într-o societate care trece prin schimbări socio-religioase și care devine mai 
pluralistă decât în trecutul recent - când cadrele sociale ale memoriei colective erau 
definite de catolicism - sondajul privind cele două grupuri A și B a evidențiat limitele 
și potențialul ofertei de educație pentru diversitate religioasă. Deși cele două grupuri 
nu sunt eșantioane reprezentative - așa cum s-a declarat la începutul raportului - ele 
returnează o privire asupra unei realități (cea italiană) care nu poate ignora 
pluralitatea de afilieri la religii care până acum 20-30 de ani erau noi și necunoscute. 
Pentru a transforma această situație într-o oportunitate de îmbunătățire a educației și 
de inovare didactică, majoritatea celor intervievați declară că trebuie să fie conștienți 
de schimbarea actuală și să acorde atenție prezenței pluralismului religios în 
societate și în școală. Prin compararea celor două grupuri, înțelegem că persoanele 
intervievate au nevoie de o pregătire pentru a se adapta la o societate schimbată din 



punct de vedere religios, care nu mai este preponderent catolică, ci este împărțită în 
diferite expresii religioase noi și vechi. 
 
Grupul A (profesori de teologie) relevă o astfel de cerință prin numărul mare de 
profesori care își concentrează activitatea de formare pe teme de dialog ecumenic și 
interconfesional. Profesorii din Grupul B (profesori de religie catolică) rămân în 
principal fideli regulilor instituționale de angajare atât cu Biserica Catolică, cât și cu 
statul italian, dar sunt, de asemenea, ferm convinși că analfabetismul religios 
răspândit în rândul elevilor - poate echilibrat de o curiozitate autentică, în special în 
rândul elevilor tineri din școlile primare - este legat, pe de o parte, de modelul de 
socializare catolică (care se dovedește a fi încă parțial eficient în cazul tinerilor până 
la vârsta de 14-15 ani) și, pe de altă parte, de dificultatea de a pune în practică la 
clasă ideile și proiectele inovatoare de predare a educației pentru diversitate 
religioasă. 
 
 
11(30) Importanța (importantă sau foarte importantă) a formării în domeniile 
teologiei, pedagogiei, metodelor de predare, psihologiei, metodelor de lucru în 
grup, cunoștințelor despre societate și procesele societale în ansamblu, orice 
altceva. 
 

GRAFICUL 1. Importanța zonelor de formare. 

 

Materie/Țară Grecia Finlanda Romania Bulgaria Estonia Italia 

1. Teologie 80 % 58 % 88 % 90% 78% 80% 
2. Pedagogie 73 % 79 % 96 % 100% 78% 72% 
3. Metode de predare 80 % 86 % 92 % 90% 78% 88% 
4. Psihologie 73 % 50 % 96 % 90% 67% 84% 
5. Metode de lucru în grup 86 % 57 % 80 % 100% 78% 58% 

6. Cunoștințe despre 
societate și procesele 
societale în ansamblu 

66 % 57 % 80 % 50% 67% 80% 

7. Altceva ? - 90 % - 40% 44% - 

 
 
Majoritatea estonienilor au dorit să învețe mai multe despre psihologie (cum să 
motiveze și să implice oamenii), metode de lucru în grup (în special metode active de 
învățare) și competențe digitale, de exemplu, cum să țină cursuri online. Acesta din 
urmă a devenit de actualitate din cauza limitărilor impuse de pandemia COVID, când 
nu este posibil să participe fizic la cursuri. Este posibil ca aceasta să fie o nevoie de 
educație complementară foarte actuală pentru toți educatorii, nu doar pentru 
profesorii de religie. În plus față de cele de mai sus, un respondent a sugerat limbile 
străine: Greacă, ebraică și germană, iar un altul a sugerat cunoștințe de 
management și cunoștințe de cercetare. 
 
În ceea ce privește gradul de importanță pentru profesorii bulgari de a dobândi 
cunoștințe suplimentare în mai multe domenii pentru a preda mai bine materia sau 
cursul lor, 0% au ales vreunul dintre subiecte ca fiind deloc important, și doar 10% au 
indicat Psihologia ca fiind nu atât de importantă. 40% au adăugat domenii de interes 
substanțial ca fiind: ”Apărarea drepturilor omului”, ”Lucrul cu dispozitive interactive 
contemporane”, ”Metode specifice pentru copii și adulți cu deficiențe”, ”Schimburi cu 
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colegi străini - in situ și online”. În majoritatea cazurilor, aceste deficite sunt legate și 
de situația socială actuală, menținând statutul social permanent al profesorilor de 
religie instabil, și deci indisponibilitatea resurselor necesare pentru o pregătire 
adecvată. 
  
În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, problemele de competențe personale, legate 
de profilul profesorilor, sau pur și simplu lipsa de conștientizare a faptului că 
software-ul și dispozitivele contemporane sunt concepute pentru a fi studiate 
personal, prin construirea de tutoriale, online de pe internet, cu sprijinul manualelor 
online, a multor demonstrații video, a sfaturilor de rețea de la alți clienți și servicii de 
asistență pentru clienți, și alte tipuri de calificare reprezintă o pierdere de timp 
nepotrivită în viața noastră dinamică de zi cu zi, cu excepția cazurilor de persoane cu 
nevoi speciale care, desigur, merită o îngrijire specială adecvată. 
 
Românii, pentru a îmbunătăți modul de predare a cursului, au declarat că cele mai 
necesare două teme sunt pedagogia și psihologia. Aceasta a fost părerea a aproape 
tuturor respondenților (96%). Dintre aceștia, nimeni nu a ales nicio temă deloc 
importantă. Ca fiind nu foarte importante au considerat 4% dintre respondenți în ceea 
ce privește cunoștințele despre societate și 8% în ceea ce privește metodele de lucru 
în grup. Ceea ce a fost interesant, a fost faptul că mai mult de jumătate (68 %) și-au 
declarat nesiguranța cu privire la nevoile lor de formare și au ales ”greu de spus”. Nu 
au existat domenii de interes substanțiale. 
 
Majoritatea respondenților greci (86%) consideră că formarea lor în domeniul 
metodelor de lucru în grup este importantă sau foarte importantă. În mod oarecum 
surprinzător, al doilea cel mai mare interes în rândul teologilor a fost faptul că materia 
formării continue a fost teologia. Cu același procent (80%), a doua cea mai populară 
materie alături de teologie a fost educația privind metodele de predare. De 
asemenea, în rândul grecilor, 67% dintre aceștia și-au declarat nesiguranța cu privire 
la nevoile de formare și au ales ”greu de spus”. Pentru domenii de interes substanțial 
au fost enumerate teme precum istoria artei, științe politice, TIC, teatru educațional, 
interdisciplinaritate, cultură-istorie-folclor și artă în educație. În raportul Greciei s-a 
afirmat că ”nevoia de formare în aceste domenii de cunoaștere rezultă din aplicarea 
metodelor de predare relevante, care sunt evaluate pozitiv și care au fost deja 
menționate în răspunsurile la întrebările 27 și 28”. 
 
În rândul finlandezilor, majoritatea celor intervievați au declarat că cea mai mare 
nevoie de formare (90%) este legată de conținuturile referitoare la ”celălalt”. Aceștia 
au arătat o mare varietate de conținuturi ale msteriilor. Printre acestea se numărau 
drepturile animalelor, internetul și mass-media, societatea democratică, relația dintre 
Biserica Catolică și societate, protecția mediului, serviciul comunitar, disputele 
religioase (sacrificarea, circumcizia), aspectele individuale și comunitare ale 
religiozității, dialogul, conștientizarea credinței, discriminarea structurală, genul și 
diversitatea sexuală. În plus, răspunsurile a doi profesori au evidențiat formarea în 
domeniul educației mediatice. În spatele acestui lucru se poate observa că Programa 
pentru școlile secundare de bază superioare (2019) acum include un nou curs de 
”Religie și mass-media” în educația religioasă. 
 
Dintre conținuturile individuale de formare continuă, respondenții au considerat, după 
”altele”, următoarele ca fiind cele mai importante în ordinea importanței: metode de 
predare, pedagogie, metode de lucru în echipă, teologie, conștientizare socială și 
psihologie. În comparație cu nevoile altor țări, formarea în domeniul psihologiei a fost 



mai puțin necesară. În mod oarecum surprinzător, în ciuda nivelului ridicat de 
formare a cadrelor didactice din Finlanda, nevoia de metode de predare a fost 
considerată a doua cea mai importantă problemă (86%). 
 
Italienii au subliniat relevanța formării pedagogice și psihologice pentru 
îmbunătățirea metodei de predare a cursului, în special cei care predau în școala 
publică. De asemenea, în rândul profesorilor de la facultățile de teologie, cei mai 
mulți dintre cei intervievați au subliniat importanța prezentării în cadrul cursului a unor 
subiecte sensibile, cum ar fi drepturile omului, conflictele din societățile 
multireligioase și multietnice din Europa, dialogul între confesiunile care s-au apropiat 
din cauza migrației și teologia pluralismului religios. 
 
 
 
12(31) Importanța (importantă/ foarte importantă) a subiectelor menționate mai 
jos în contextul fiecărui curs. 
 
GRAFICUL 2. Importanța conținutului cursurilor. 
 

 
Subiect/Țară 

 
Grecia 

 
Finlanda 

 
România 

 
Bulgaria 

 
Estonia 

Italia 

(T)* 

Italia

(P)* 

1. Relațiile dintre națiuni și rase 83% 54 % 84 % 60 % 33 % 89 % - 

2. Probleme legate de refugiați și 
migrație 

93 % 86 % 76 % 50 % 11 % 61 % 16% 

3. Probleme legate de minoritățile 
sexuale 

66 % 62 % 68 % 30 % 33 % 50 % 11% 

4. Subiecte legate de începutul și 

sfârșitul vieții 

100 % 79 % 88 % 100 % 67 % 33 % - 

5. Gestionarea crizelor sociale (de 

exemplu, dezastre, conflicte, 
pandemii și catastrofe naturale). 

93 % 77 % 84 % 100 % 67 % 44 % 11% 

6. Probleme de justiție climatică 86% 64 % 64 % 80 % 33 % 56 %  

7. Drepturile omului 93 93 % 88 % 80 % 67 % 72 % 21% 

8. Interchristian and 
interreligious dialogue 

93 % 71 % 92 % 60 % 78 % 94 % 63% 

9. Other - 76 % - - 44 % 6 % - 

*) Profesori. *) Preoți. 
 

În ceea ce privește această întrebare, opiniile respondenților estonieni au fost destul 
de divergente și a existat o proporție semnificativ de mare de răspunsuri de tipul ”nu 
știu”. Dacă se încearcă o generalizare a răspunsurilor, se poate spune că primele trei 
întrebări din bloc (relațiile dintre națiuni și rase, probleme legate de refugiați și 
migrație, precum și problemele legate de minoritățile sexuale) sunt poate considerate 
ceva mai puțin importante de abordat decât următoarele trei. Unul dintre motivele 
invocate a fost acela că aceste subiecte sunt deja abordate în cadrul altor lecții din 
învățământul general. Cu toate acestea, unii respondenți au dat, de asemenea, o 



evaluare opusă. De exemplu, un respondent a spus că subiectele legate de etnie și 
rasă și de refugiați și migrație au devenit importante atunci când familiile de refugiați 
au venit în zona sa și au fost ajutate de biserică să le primească. În mod clar, într-o 
astfel de situație, subiectul trebuie abordat în clasă, chiar dacă inițial nu a fost 
planificat să facă parte din curriculum. Situația este oarecum similară în ceea ce 
privește subiectul minorităților sexuale. S-a dovedit că majoritatea respondenților nu 
ridică ei înșiși această problemă, dar dacă elevii întreabă despre poziția bisericii cu 
privire la acest subiect, acesta trebuie discutat. 
 
Cel de-al patrulea domeniu din tabele, cel al începutului și sfârșitului vieții, a fost 
interpretat în moduri diferite de către respondenți: unii l-au înțeles ca fiind o problemă 
de clonare și eutanasie, în timp ce alții l-au văzut mai larg, ca pe o înțelegere 
religioasă a lumii în general și au considerat că este cea mai importantă problemă 
care trebuie neapărat abordată în educația religioasă. În cazul primilor, a existat mai 
multă reticență în a aborda această problemă sau s-a considerat că ar trebui să 
rămână un subiect pastoral. Problema drepturilor omului a fost, de asemenea, 
considerată importantă. Respondentul 5 a menționat cu îndreptățire ”drepturile 
omului reprezintă o problemă atemporală”. Unii clerici au menționat că abordează, de 
asemenea, primele trei aspecte (relațiile dintre națiuni și rase, problemele legate de 
refugiați și migrație și problemele legate de minoritățile sexuale) în primul rând în 
contextul drepturilor omului. Problema dialogului interior creștin și interreligios a fost, 
de asemenea, considerată foarte importantă. În cea mai mare parte, respondenții au 
discutat subiecte deja propuse. Cu toate acestea, unii respondenți au dorit, de 
asemenea, să adauge subiecte: Tema modelelor de familie, ”familii tip fagure”; 
Politica, Comerțul echitabil în contextul eticii creștine. 
 
20 % dintre respondenții bulgari au considerat că toate subiectele sunt foarte 
importante. 40 % dintre intervievați nu au adăugat alte subiecte, iar 60 % dintre 
profesori au avut noi dimensiuni ale educației religioase: 
 
 
● ”Renovarea (accesibilitate) și gestionarea (imaginea publică) a centrelor parohiale, 
animarea și conservarea locurilor religioase, organizarea de activități și comunități” 
● ”Probleme etnice legate de identitatea națională/cunoașterea de sine” - punct 
principal de risc de stereotipuri, și ciocniri culturale, alături de predarea religiei (fără 
geopolitică), și domeniu de necesitate al cunoașterii comparative. 
● ”Drepturile persoanelor cu dizabilități și bioetica” 
● ”Asistența socială a Bisericii în lume (ce nu avem)” 
● ”Istorie și cultură locală comparativă/transversală”- predarea patrimoniului religios 
și a turismului cultural 
● ”Predarea omileticii se referă la toate problemele vieții contemporane, precum și la 
catehetică, într-o manieră oarecum mai individualizată. Orientarea predării spre 
interpretarea teologică a problemelor sociale recente (cu empatie și înțelegere) este 
singura modalitate de a sprijini cadrele bisericești să fie capabile și dornice să inspire 
cultura și societatea contemporană”. 
 
 
Comparativ cu întrebarea anterioară, răspunsurile respondenților români au fost mai 
divergente. De asemenea, nesiguranța opiniilor a fost mai mare, ceea ce înseamnă 
că mai mult de 3/4 au declarat ”greu de spus”. Cu toate acestea, majoritatea 
respondenților (92 %) au declarat că, în opinia lor, un subiect foarte important este 
dialogul intercreștin și interreligios. După aceasta urmează două subiecte, 



considerate foarte importante, subiectele legate de începutul și sfârșitul vieții și 
drepturile omului (88 %). Într-un fel, opiniile au fost polarizate, deoarece în ceea ce 
privește subiectele (a se vedea p.23) referitoare la aspecte ale vieții sociale, 84 % au 
declarat că acestea nu sunt ”deloc importante sau mai puțin importante”. Nu au fost 
adăugate subiecte sau informații suplimentare legate de această întrebare. 
 
Fiecare dintre respondenții greci (100 %) a considerat problema vieții și a morții ca 
fiind importantă sau foarte importantă pentru lecția lor. Locul al doilea, ca fiind 
important sau foarte important, a fost împărțit cu patru subiecte cu aceeași prezență 
(93%). Acestea au acoperit aspecte legate de refugiați și migrație, problemele 
sociale, drepturile omului și dialogul intercreștin și interreligios. Printre alte subiecte 
considerate importante în cadrul cursului, persoanele intervievate au menționat 
dialogul cu cei indiferenți din punct de vedere religios, locul și rolul religiei în spațiul 
public, problema iubirii, dialogul dintre religie și cultura contemporană și problemele 
de mediu. Doi respondenți au considerat, de asemenea, că fanatismul religios și 
fundamentalismul sunt importante. 
 
La fel ca și grecii, respondenții finlandezi (93 %) au declarat că un subiect important 
sau foarte important pentru lecțiile lor sunt drepturile omului. Următoarele subiecte 
importante au fost, în ordinea importanței, refugiații și imigrația, începutul/ sfârșitul 
vieții, crizele sociale, dialogul creștin/religios, drepturile climatice, minoritățile 
sexuale. Cel mai puțin important subiect a fost relația dintre rase și națiuni. Pe lângă 
pregătirea fizică, ar putea fi oferite și alte informații, de exemplu sub forma unei 
broșuri sau a altor materiale. Pachetele de informații cu linkuri și site-uri web ar putea 
fi, de asemenea, o formă de furnizare. 
 
Italienii intervievați și-au exprimat preferințele pentru dezvoltarea unor programe 
educaționale axate pe tema dialogului interreligios sau a unei teologii a dialogului. 
Celelalte teme evocate primesc scoruri mai mici nu pentru că nu sunt considerate 
relevante sau irelevante. Într-adevăr, în răspunsurile libere ale chestionarului, 
convingerea profesorilor de teologie intervievați că nu se poate vorbi teologic despre 
mesajul evanghelic fără a-l ”întruchipa” astăzi în întrebările timpului nostru este 
amplă și serios luată în considerare. 
 
13(32) Nivelul de cunoaștere în ceea ce privește problemele de la întrebarea 
anterioară? Nevoi de formare suplimentară, materiale educaționale. 
 
În general, cunoștințele proprii ale estonienilor cu privire la aceste subiecte au fost 
considerate suficiente și nu se vede o mare nevoie de materiale didactice 
suplimentare. Mai degrabă, s-a considerat că un cursant de limbi străine ar avea 
acces la tot ceea ce are nevoie prin intermediul internetului și că problema este că 
există atât de mult material încât era dificil de parcurs tot ce era disponibil. Având în 
vedere nivelul educațional și profesional destul de ridicat al respondenților estonieni, 
se poate fi de acord cu acest lucru. 
 
Profesorii bulgari de educație religioasă își evaluează propriile cunoștințe pe temele 
menționate mai sus (din 60% care își definesc cunoștințele, 30% le evaluează ca 
fiind suficiente, recente și suficiente, dar se dezvoltă, și de nivel înalt, 20% le 
definesc ca fiind insuficiente - prea locale sau generale, iar un profesor: 
Respondentul nr. 6, în vârstă de 62 de ani și cu 5 ani de experiență, spune că ea 
însăși găsește literatura). În al doilea rând, să definească nevoia lor (dacă este 
cazul) de formare și materiale pentru a-și îmbunătăți cunoștințele (înțeleg munca) și 



să precizeze de ce anume ar avea nevoie: Respondent 1: Da, metode și abordări de 
predare a adulților (poate și a vârstnicilor, și domeniul andragogiei și gerontologiei). 
Doar unii dintre profesorii mai experimentați consideră că formarea lor este 
insuficientă: ”Pregătirea mea pe aceste subiecte este la nivel de cunoștințe generale 
și aș dori întotdeauna să învăț mai mult despre ele, să am manuale pentru a-mi 
actualiza religia de predare contextuală și să-mi îmbunătățesc comunicarea cu elevii 
pe aceste subiecte”. 
 
Conform estimării profesorilor de educație religioasă din România cu privire la 
nevoile lor de aprofundare a cunoștințelor, cea mai mare nevoie a fost legată de 
refugiați și migrație (28 %). Aproape cu același procent, al doilea subiect cel mai 
popular a fost națiunile și rasele (24 %). Celelalte subiecte au fost mai puțin 
populare: minoritățile sexuale (16 %), crizele sociale (12 %), justiția climatică (12 %) 
și drepturile omului (8 %). Situația refugiaților din Europa în primăvara anului 2021 
explică într-o oarecare măsură popularitatea acestor două teme principale. A existat, 
de asemenea, o observație privind nevoile de formare suplimentară: ”profesorii de 
religie sunt interesați să participe la sesiuni de formare în domeniile de interes 
prezentate mai jos, indiferent de forma de organizare a acestora (schimb de 
experiență, formare, atelier etc.), fiind conștienți de beneficiile acestora în raport cu 
elevii”. 
 
Majoritatea respondenților greci au fost, în general, de acord cu faptul că sunt 
necesare mai multe cursuri de formare și materiale de formare. Nevoile de formare în 
domeniile și disciplinele tematice sunt prezentate în întrebările anterioare. În ceea ce 
privește materialele, s-a remarcat faptul că materialele ar trebui să fie ușor accesibile 
și într-un format digital actualizat. O nevoie specială este reprezentată de materiale 
privind islamul de limbă greacă. 
 
Finlandezii au fost destul de mulțumiți. În special în rândul profesorilor din 
învățământul primar și secundar, cunoștințele actuale despre subiectele menționate 
în listă au fost considerate suficiente. Pe de altă parte, a fost solicitată o formare 
suplimentară din alte surse (universitate, organizație bisericească) pe următoarele 
subiecte: drepturile omului în contextul problemelor legate de refugiați și imigrație, 
dialogul privind religia și imigrația și refugiații, drepturile omului și protecția naturii, 
înțelegerea gândirii și a experiențelor copiilor și tinerilor. 
 
În Italia, cei (aproape șapte din zece intervievați) care și-au exprimat nevoia de a 
conecta marile probleme teologice la nivel formativ cu problemele cruciale ale lumii 
seculare (drepturile omului, conflictele inter-etnice, sexul, relația dintre majoritatea 
religioasă și minorități, dialogul dintre diferitele credințe în context etc. ) cer, de 
asemenea, să aibă acces la cursuri de perfecționare recurente; nu doar, așadar, 
solicită cursuri de perfecționare profesională în disciplinele specifice pe care le 
predau, ci și în alte cursuri de științe sociale (antropologie, sociologie, științe politice 
etc.). 
 
14(33) Considerați că manualele și materialele didactice existente sunt 
suficiente pentru lecția dumneavoastră? Care este principalul lor dezavantaj? 
De ce mai este nevoie și de ce? 
 
Doar câțiva respondenți estonieni au menționat că astfel de materiale didactice ar fi 
binevenite în unele domenii menționate. Cu toate acestea, au considerat necesar să 
sublinieze că astfel de materiale ar trebui fie să fie profund contextualizate, fie 



dezvoltate în Estonia pentru a evita sentimentul că ”ceva a fost transmis din nou de 
la Bruxelles” (I2). 
 
Profesorii bulgari de educație religioasă nu sunt dornici să sublinieze doar 
deficiențele de bază sau să omită critica materialelor didactice disponibile pe scară 
largă (sau cele furnizate de instituție). S-a menționat faptul că nu există materiale 
didactice pentru lucrul cu adulții (adică recent). Manualele, de obicei, nu corespund 
nivelului, vârstei și componenței și intereselor grupului de elevi, și cu atât mai puțin - 
educației bisericești, de aceea îmi alcătuiesc propriile cititoare improvizate și caiete 
de lucru. 
 
Puțin mai mult că fiecare al patrulea respondent român își împărtășește părerea 
despre materialele folosite. Trei profesori nu sunt atât de mulțumiți de auxiliarele și 
materialele didactice actuale (mai multe manuale și mai multe materiale digitale). 
Patru profesori au văzut că pot lucra cu situația actuală. 
 
Observațiile referitoare la suficiența și dezavantajul materialelor didactice în rândul 
grecilor au fost legate de materialele oferite de Ministerul Educației din Grecia 
pentru educația religioasă în învățământul primar și secundar obligatoriu. Mai mult de 
jumătate (11/15) s-au declarat nemulțumiți de materialele didactice actuale și le-au 
considerat nepotrivite pentru atingerea obiectivelor cursului. Printre dezavantaje au 
fost menționate ”lipsa de deschidere”, ”structura dezechilibrată a unităților tematice”, 
”conținuturile nu se confruntă cu realitatea socială contemporană”, ”conținuturi 
centrate pe carte și dificile pentru nivelul de vârstă al copiilor” și ”conținuturi 
insuficiente privind Islamul”. 
 
În rândul finlandezilor, sectoarele educaționale sunt mulțumite de caracterul 
adecvat al instrumentelor și materialelor. În învățământul de bază și în învățământul 
secundar superior, răspunsurile respondenților au avut în comun faptul că doar cei 
care aparțin religiilor minoritare nu dispun de materiale didactice suficiente. În alte 
privințe, profesorii din școli au fost mulțumiți de disponibilitatea instrumentelor și 
materialelor. La nivel universitar, situația a fost considerată bună, deși 
disponibilitatea digitală a materialelor de învățare ar putea fi îmbunătățită, iar selecția 
de limbi ar putea fi sporită. Organizațiile bisericești au fost, de asemenea, mulțumite 
de situația în ceea ce privește instrumentele și materialele, cu unele rezerve. Cu 
toate acestea, a fost subliniată și importanța materialelor tradiționale. 
 
 
Italia: În general, majoritatea respondenților se declară mulțumiți de materialul 
didactic pe care îl au la dispoziție. 
 
15(34) Ce metode inovatoare, moderne și favorabile învățării cunoașteți și ați 
pus în practică? Cum facilitează utilizarea lor procesul de învățare? Descrieți-le 
pe scurt și dați exemple relevante. 
 
În general, respondenții estonieni au înțeles în principal soluțiile inovatoare ca fiind 
diferite metode de lucru în grup și de învățare activă sau soluții digitale. Mulți dintre 
respondenți au fost afectați de situația pandemică, ce a durat deja un an, timp în care 
au fost puse în aplicare măsuri de distanțare socială și multe lucruri au trebuit să fie 
făcute online. Acest lucru a dus la atitudini ambivalente față de utilizarea soluțiilor 
digitale - pe de o parte, există o conștientizare a faptului că vremurile de altădată nu 
se mai întorc și că este posibil ca în viitor să devenim și mai dependenți de internet, 



un domeniu care trebuie să evolueze rapid. Pe de altă parte, s-a considerat că există 
poate chiar prea multe ”chestii digitale” și că cel puțin lecțiile ar trebui să implice o 
interacțiune apropiată, personală, față în față. 
 
În raportul bulgar se pot găsi răspunsuri detaliate din partea profesorilor de grădiniță 
și de școală primară; de asemenea, unii dintre profesorii de biserică, de liceu și de 
școală superioară au intrat cu adevărat în detalii substanțiale și ne-au oferit texte mai 
lungi, destul de interesante pentru analiză: ”Metoda vizuală - utilizarea complexă a 
muzicii, a vorbirii și a imaginii prin mijloace audio și audiovizuale. Folosirea unei 
combinații de imagine statică, sunet și muzică pe tema Învierii lui Hristos” - imagine 
sobră pe fundalul unui fragment muzical din ”Dreptul final al morții” (formația: ”Nights 
Amore”) la care se adaugă sunete înfricoșătoare care descriu cutremure. Copiii sunt 
lăsați să abordeze la maximum subiectul prin impactul emoțional al imaginii, muzicii 
și sunetelor”. Este o adevărată provocare să îi învățăm pe preoți și cateheți cum să 
evanghelizeze această lume, transformând-o prin intermediul grației divine, sau cum 
doar să informeze și să educe oameni inspirați și apropiați de biserică, rămânând în 
același timp pioși și adecvați la situația reală, așa cum ar trebui să fie realizat orice 
proces creativ ca educație. 
 
Raportul românesc a prezentat o varietate de ”abordări moderne”, întrucât 
răspunsurile (9/25) nu au fost analizate pentru a se realiza o sinteză. Cu toate 
acestea, respondenții au introdus punctul de vedere că ”o metodă foarte eficientă 
este contactul direct al elevilor cu viața Bisericii, implicarea lor în proiectele 
desfășurate în Biserică”. În lista de metode au fost numite metode precum jocurile, e-
religia și alte platforme, metoda cubului și metoda KWL (Know- Want to Know- 
Learn). Presupunând că Starbusting-ul poate fi inclus în abordările moderne, merită 
să-l descriem în câțiva termeni. Este o metodă creativă care pornește din centrul 
unui concept și se răspândește prin întrebări legate de subiect. Întrebările obișnuite 
sunt setul de întrebări W5 (Ce, Cine, Unde, De ce, Când). Nu au existat multe 
comentarii cu privire la modul în care metodele facilitează procesul de învățare. 
 
Referindu-ne la întrebările anterioare (27,30), intervievații greci nu au menționat 
faptul că în educația religioasă se folosesc metode mult mai inovatoare, moderne și 
care facilitează învățarea. Cu toate acestea, aceștia au menționat metode precum 
”educația privind valorile și cunoștințele (VaKE)”, ”tehnici de joc de rol și teatru”, 
”metode digitale” și ”predarea prin artă”. 
 
Finlandezii au declarat că, în ceea ce privește adecvarea instrumentelor și 
materialelor didactice și utilizarea metodelor în mediul școlar, profesorii au fost 
oarecum rezervați în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor moderne de învățare. 
Classroom, Thinglink, Socrative, Kahoot și Quizlet au fost menționate ca exemple de 
aplicații bazate pe cloud. Acestea nu facilitează neapărat învățarea, dar cel puțin 
sporesc interesul pentru predare. De exemplu, videoclipurile dau o față vie învățării 
despre diferite religii. Filmele oferă oportunități pentru o analiză mai profundă și mai 
amplă a conținutului. Învățarea la distanță permite cooperarea internațională. 
 
În învățământul universitar, printre metodele inovatoare și moderne menționate se 
numără co-predarea, predarea inversată și utilizarea de materiale video. Aceasta din 
urmă a fost considerată o modalitate utilă de a obține o înțelegere mai profundă a 
subiectului și a învățării. 
 



În mod surprinzător, organizația legată de biserică a fost cea mai avansată în ceea 
ce privește metodele moderne. Aceștia au utilizat realitatea augmentată (AR). 
Această realitate augmentată este folosită, de exemplu, pentru a face să vorbească 
o persoană iconică. Printre diversele aplicații recente de cloud computing de pe web 
au fost menționate, de asemenea, Zoom, Teams, Meet, Prezi, Genial, Moodle și 
YouTube. 
 
Italia: Deși practicile didactice inovatoare care exploatează potențialul noilor 
tehnologii nu sunt foarte răspândite, aprecierea generală a acestui potențial este 
ridicată în rândul persoanelor intervievate, în special acele metode sau instrumente 
digitale care ar putea promova soluții inovatoare pentru participarea activă a elevilor. 
La momentul administrării chestionarului, persoanele intervievate fuseseră afectate 
de efectele pandemiei asupra procesului educațional. Aceștia au învățat să predea 
online. Prin urmare, atitudinile față de metodele digitale s-au schimbat: pe de o parte, 
au perceput riscul de a depinde de comunicarea asistată de calculator, reducând 
interacțiunea personală; pe de altă parte, în mod realist, încearcă să se adapteze la 
situația fără precedent, sperând că vor putea reveni în curând la lecțiile față în față. 
 
16(35) Folosiți instrumente și aplicații digitale inovatoare în predarea 
dumneavoastră, pe care le-ați recomanda și colegilor dumneavoastră? Dacă 
nu, ați dori să aflați mai multe despre astfel de aplicații și instrumente? 
 
Respondenții estonieni au menționat o aplicație biblică estoniană pentru copii și, de 
asemenea, au lăudat foarte mult un joc video pe care îl folosesc nepoții săi, care, în 
opinia sa, oferă o prezentare destul de cuprinzătoare a Bibliei. 
 
Toți respondenții bulgari cu siguranță ar dori să învețe mai mult decât știu și să 
aplice, deoarece lumea se dezvoltă în mod dinamic. Nimeni nu a spus că nu 
folosește niciunul, sau că mijloacele digitale nu au nicio legătură cu predarea religiei 
(sau că profesorii nu ar ține cont de informațiile disponibile prin intermediul 
tehnologiilor, deoarece este obligația elevilor să le acceseze). 
 
Dintre răspunsurile românilor nu a putut fi etichetată o soluție digitală generală în 
predarea lor, dar toți au afirmat că folosesc soluții digitale în predare. Această 
abordare a fost accelerată și de constrângerile impuse învățământului în contextul 
pandemiei Covid-19. Răspunsurile (9/25) se ocupau de o varietate de abordări 
diferite legate de digitalizarea educației. Printre platformele educaționale au fost 
menționate platforme precum Google Classroom, Google Forms, Meet, Zoom, 
Padlet, LearningApps, Wordwall și Kahoot. Un aspect interesant este faptul că există 
două platforme naționale românești foarte bogate pentru educația religioasă pe 
internet (E-religie și Red-religie). De asemenea, s-a remarcat faptul că Ministerul 
Educației din România a deschis o pagină de sugestii pentru soluții digitale din cauza 
pandemiei Covid-19. Pe baza răspunsurilor, se pare că cel puțin respondenții s-au 
adaptat la digitalizarea educației într-un mod destul de practic. Nu există 
recomandări speciale. 
 
Se pare astfel că grecii preferă instrumentele și aplicațiile digitale, deoarece aproape 
toți (13/15) au menționat utilizarea acestora. Printre aplicații au fost menționate 
următoarele: sli.do, padlet, cmap tools, arhivele google, hărți, bloguri de clasă, ppt, 
videoclipuri, slide share. Grecii au generat propria platformă electronică, Photodentro 
(Picture tree), pentru educația religioasă în învățământul primar și secundar. Mai mult 



de jumătate (8/15) dintre respondenți și-au exprimat dorința de a afla mai multe 
despre digitalizarea educației. 
 
Profesorii finlandezi au recomandat colegilor lor utilizarea unor aplicații care au fost 
deja folosite în mod neașteptat de pozitiv și despre care ei înșiși au experiență. Pe 
de o parte, au existat întrebări cu privire la ceea ce înseamnă soluții digitale 
inovatoare. La universitate, aplicația Mentimeter și componentele bazate pe jocuri ale 
Moodle au fost recomandate unui coleg. În organizațiile bisericești, ”aplicațiile 
mobile” au fost recomandate colegilor, adică aplicații care pot fi utilizate pe un telefon 
mobil cu sau fără nume. În cazul în care un instrument sau o aplicație nu este 
cunoscută, nu este recomandată pentru utilizare. 
 
În Italia, puțin peste 50% dintre profesori folosesc instrumente digitale pentru a-și 
organiza lecțiile și lucrul în grup (blogul clasei, ppt, videoclipuri descărcate de pe 
internet, slide share etc.), restul nu. 
 
17(36) Aplicați metode de feedback în procesul de predare cu elevii dvs.? Dacă 
DA, care sunt acestea? 
 
Obținerea unui feedback regulat din partea elevilor la educație religioasă a fost 
considerată foarte importantă de către respondenții estonieni. În învățământul 
general, feedback-ul se obține fie prin învățare activă, sub formă de seminarii și 
discuții cu elevii, fie prin interacțiune individuală. Clasele de confirmare se încheie, de 
obicei, fie cu un interviu, fie cu un examen oral sau scris (examenul scris este, de 
obicei, un eseu). În această perioadă, se profită, de asemenea, de ocazia de a obține 
feedback. Mai mulți clerici au subliniat faptul că feedback-ul a fost întotdeauna foarte 
pozitiv. Așa cum arată interviurile realizate în cadrul altor studii, evaluările pozitive 
ale propriei experiențe la cursurile de confirmare sunt destul de frecvente în rândul 
celor care s-au alăturat congregațiilor luterane. Totuși, acest lucru ridică întrebarea 
dacă oamenii îndrăznesc să ofere feedback obiectiv și sincer clerului în persoană, 
dacă nu există o modalitate anonimă de a face acest lucru. Deoarece grupurile sunt 
de obicei relativ mici, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. Cu toate 
acestea, în congregațiile urbane mai mari, ar putea fi luată în considerare 
posibilitatea de a colecta feedback-ul în mod anonim, de exemplu, printr-un sondaj 
prin chestionar. Astfel, s-ar putea obține un feedback mai obiectiv (și, desigur, mai 
critic). De asemenea, nu ar merita să se colecteze feedback înainte de trecerea 
clasei de confirmare, lucru la care s-a referit și un intervievat. 
 
Întrebați să descrie dacă și cum obțin în mod regulat feedback de la elevi, 
majoritatea profesorilor bulgari de educație religioasă dau dovadă de conștiință 
comunicativă. Similar întrebării anterioare, profesorii din generația mai în vârstă 
mărturisesc faptul că identifică nivelul de implicare al elevilor prin feedback de-a 
lungul repetării lecțiilor sau de-a lungul consolidării cunoștințelor și comunicării non-
formale în pauze și formează reacții spontane directe ale copiilor, tinerilor sau 
adulților. Profesorii mai tineri răspund doar ”verbal" sau explică procesul: ”Scriu pe 
tablă, desenează emoticoane, zâmbesc pe fotografiile făcute de-a lungul lecției și 
văzute ulterior în rapoartele de la evenimente, și sunt liberi să reacționeze (pozitiv 
sau negativ) direct și spontan. Generația mai puțin bătrână - mai puțin tânără fusese 
încă învățată să fie mai sistematică: ”Dau chestionare - inițiale, continue și finale (de 
diagnosticare)”. 
 



Colectarea feedback-ului de la respondenții români a fost menționată pe scurt. ”Toți 
profesorii colectează periodic părerile elevilor despre ora de religie, folosind 
următoarele metode/instrumente: întrebare anonimă, discuții libere, argumente”. 
 
Dintre respondenții greci, doisprezece dintre cei cincisprezece respondenți (12/15) 
afirmă că aplică metode de feedback al procesului de predare cu elevii lor. Metodele 
declarate sunt următoarele: evaluarea scrisă a cursului de către studenți pe baza 
unor teste și chestionare, cu ”raportul de lucru în grup, subliniind punctele pozitive, 
identificând aspectele care trebuie îmbunătățite”. Trei din cincisprezece au răspuns 
că nu colectează deloc feedback. 
 
În Finlanda, colectarea feedback-ului depinde de tipul de organizație. În școlile 
primare și în școlile secundare superioare, aceasta face parte din programa școlară. 
Feedback-ul a fost colectat (școala secundară superioară) folosind un formular 
Google cu întrebări deschise și închise. Feedback-ul este colectat în cadrul 
examenelor și lecțiilor, în special în grupuri mici, iar feedback-ul direct este obținut 
prin observarea elevilor în timpul lecțiilor. 
 
La universitate, feedback-ul este colectat automat pe o platformă electronică la 
sfârșitul cursului. Cu toate acestea, un anumit număr de studenți trebuie să fie 
înscriși înainte ca feedback-ul să poată fi colectat. În acest caz, organizatorul cursului 
colectează feedback-ul în mod independent. Feedback-ul include atât o evaluare a 
propriei învățări a studentului, cât și feedback-ul privind predarea cursului. Se va 
răspunde la feedback-ul studenților. În grupurile mici, este posibil să existe și un 
feedback oral. 
 
Organizațiile bisericești colectează feedback-ul cu feedback scris, fie prin e-mail, fie 
pe suport de hârtie. Feedback oral în grupuri mici. Feedback-ul în grup a fost, de 
asemenea, utilizat sub forma unor sesiuni de feedback. În sesiunile de învățare 
electronică prin intermediul unui formular online sau al chat-ului. 
 
În Italia, toți profesorii de la facultățile de teologie folosesc metode tradiționale de 
feedback: examene orale și teste scrise; unii completează aceste metode cu 
rapoarte de cercetare realizate în grupuri mici. 
 
18(37) Vă rugăm să oferiți orice clarificări sau observații suplimentare cu 
privire la întrebările din acest sondaj. 
 
Respondenții estonieni nu au declarat nicio clarificare sau observație suplimentară 
cu privire la întrebările din acest sondaj. 
 
60% dintre respondenții bulgari au avut unele comentarii. În principal, aceștia au 
discutat aspecte deja menționate sau au adăugat mai multe argumente la opiniile lor: 
predarea și formarea în acest domeniu sunt atât de necesare. Un respondent a dorit 
să aprofundeze subiectul pentru a împărtăși elevilor mei modul în care lucrez și care 
sunt rezultatele noastre. 
 
Respondenții italieni nu au oferit niciun comentariu suplimentar. 
Respondenții români nu au declarat nicio clarificare sau observație suplimentară cu 
privire la întrebările din acest sondaj. De fapt, răspunsurile lor s-au încheiat cu o 
întrebare despre colectarea feedback-ului. 
 



Unsprezece dintre cei cincisprezece respondenți greci (11/15) nu simt nevoia să 
declare nimic în plus în legătură cu chestionarul. Unul dintre ei consideră că ”ar 
trebui să se pună întrebări despre conținutul cursului. De exemplu, confesionale, 
culturale sau religioase”. Unul ar prefera ca cursul să aibă ”referințe mai specifice la 
conceptul de alteritate și la orientarea educației religioase”. Unul precizează că 
formează teologi care predau Religie în învățământul secundar. Unul și-a exprimat 
îndoiala cu privire la eficiența chestionarului. 
 
Respondenții finlandezi au avut destul de multe comentarii. Respondenții s-au 
întrebat cum de au fost selectați ca intervievați în cadrul studiului, dar după interviu 
au spus că, de fapt, au fost grupul țintă potrivit. În ceea ce privește educația școlară, 
întrebarea a fost adresată cu privire la modelul acesteia. Este educația religioasă 
”impusă de comunitățile religioase, o extensie a acestora în școală, adică este vorba 
de educație generală sau de construirea identității?”, după cum s-a întrebat un 
respondent. 
Pe de altă parte, a fost evidențiată importanța educației religioase și natura sa ca 
disciplină pe picior de egalitate cu alte materii în ceea ce privește un mod de viață 
holistic și înțelegerea și acceptarea altor persoane. De asemenea, au fost discutate 
diferitele provocări ale educației religioase, în special în ceea ce privește religiile 
minoritare. Acestea se referă la eterogenitatea populației de elevi în ceea ce privește 
limba, cultura și diferitele niveluri de abilități. 
Din punctul de vedere al religiei minoritare catolice, au fost menționate, de 
asemenea, lipsa dreptului de impozitare, lipsa bacalaureatului, problemele legate de 
organizarea propriului învățământ și lipsa materialelor didactice, precum și lipsa de 
formare a profesorilor de religie. Dezvoltarea învățământului la distanță din 
perspectiva religiilor minoritare a fost văzută ca un ”cal troian”, deoarece ar putea 
duce la dispariția învățământului tradițional la clasă. 
  
CONCLUZII 
 
PROFILUL PERSOANEI INTERVIEVATE ȘI MEDIUL SĂU EDUCAȚIONAL 
 
La sondaj au participat în total 162 de respondenți din șase țări diferite. Dimensiunea 
eșantionului a variat de la 9 (Estonia) la 90 (Italia). Cele mai omogene grupuri de 
respondenți au fost în Estonia, Bulgaria, România și Grecia. În rândul italienilor au 
existat în mod clar două grupuri distincte de respondenți (profesori și preoți), iar în 
rândul finlandezilor trei grupuri (profesori de școală primară, profesori universitari și 
cei care lucrează în organizații bisericești). Majoritatea celor intervievați au lucrat în 
domeniul educației religioase la diferite niveluri de învățământ și în contexte 
parohiale. Dintre persoanele intervievate din România, toate lucrau în posturi 
didactice doar în școli obligatorii. Respondenții estonieni erau toți membri ai clerului. 
Celelalte grupuri au inclus atât laici, cât și membri ai clerului. În 5 țări, în total, a 
existat un număr aproape egal de femei (32) și bărbați (31) intervievați. Cazul italian 
include doar două femei din cei 18 profesori de teologie intervievați. În Grecia, 
Bulgaria și România, respondenții aparțineau în principal Bisericii Ortodoxe, în 
Estonia Bisericii Luterane, iar în Italia Bisericii Catolice. În rândul respondenților 
finlandezi, mediile religioase au fost cele mai divergente. 
 
Majoritatea respondenților aveau o diplomă universitară (licență, masterat, doctorat). 
În România, Bulgaria, Grecia și Italia, respondenții lucrau în principal în orașe mari, 
monoetnice și monoreligioase, cu grupuri școlare formate din elevi cu vârsta sub 25 
de ani. În Estonia și Finlanda au existat variații în ceea ce privește cele de mai sus. 



Atitudinile elevilor față de religie au fost în general pozitive, indiferent dacă educația 
religioasă era sau nu o materie obligatorie în școală. Cunoștințele lor religioase erau 
în cea mai mare parte bune. Aceasta a fost apreciată ca fiind foarte bună de către 
respondenții români și cel mai inadecvată de către respondenții greci. 
 
Cele 19 întrebări din prima parte a sondajului au fost așa-numitele întrebări de fond. 
Din cauza numărului mic de respondenți, informațiile de fond nu pot fi considerate ca 
o variabilă explicativă pentru tipul de grupuri de respondenți care au nevoie de un 
anumit tip de formare suplimentară. Datele de context pot fi considerate doar ca 
informații descriptive despre populația studiată. 
 
NEVOI DE FORMARE, METODE DE PREDARE ȘI BUNE PRACTICI 
 
A doua parte a sondajului a fost, de asemenea, în mare parte de natură contextuală 
(întrebările 20-27). Acestea au oferit o perspectivă asupra obiectivelor, conținutului și 
metodelor de predare, a modului în care aceasta era legată de programa școlară sau 
de un alt context, cum putea profesorul să influențeze conținutul, care era orientarea 
religioasă a predării, dacă predarea era obligatorie sau voluntară și cum erau 
împărtășite informațiile despre predare. 
 
Natura predării a depins de contextul în care a avut loc. Contextul ecleziastic s-a axat 
pe orientarea ecleziastică în ceea ce privește conținutul și obiectivele, cum ar fi 
predarea confirmării (Estonia) sau Academia laică ortodoxă (Finlanda). În școli 
(România, Grecia, Finlanda), predarea face parte din programa școlară obligatorie. 
În Bulgaria, natura și rolul educației religioase în contextul școlar sunt complexe. În 
universități, predarea teologiei vizează profesionalismul. Cu excepția actorilor 
ecleziastici, participarea este obligatorie în școli și universități. 
 
Programele școlare (conținut și obiective) au o influență redusă asupra profesorilor, 
dar pot fi aplicate la nivel local într-o anumită măsură. În Estonia, școlile pot concepe 
programe școlare. Metodele de predare sunt la latitudinea profesorilor. Obiectivele 
educației școlare variază de la învățarea religiei în sine până la cunoștințe generale 
și competențe în diversitatea religiilor necesare în viața socială. În organizațiile 
bisericești, profesorii au mai multe posibilități de a influența conținutul și obiectivele, 
alături de metode. În aceste contexte, scopul este de a ”conduce la viața eclezială”, 
care are, de asemenea, o puternică dimensiune de cunoaștere (Estonia, Academia 
Laică Ortodoxă din Finlanda.) 
 
Descrierea de către respondenți a metodelor de predare și a aplicațiilor utilizate a 
fost pozitivă. Pe de o parte, au existat modele tradiționale, centrate pe profesor, de 
predare frontală, iar pe de altă parte, practici foarte avansate, de activare a 
studenților, cum ar fi predarea inversată. În Finlanda, învățământul universitar părea 
a fi cel mai avansat în ceea ce privește metodele de predare. În ceea ce privește 
învățământul școlar, respondenții români și greci au enumerat un număr mare atât de 
metode propriu-zise, cât și diverse aplicații web utilizate în legătură cu acestea. În 
contextul ecleziastic, metodele au variat în funcție de organizație (Estonia, Finlanda). 
 
Întrebările 28-36 îi întrebau pe cei intervievați ce cursuri de formare au urmat și care 
credeau că sunt nevoile lor de formare. Întrebările 30 și 31 au fost închise, celelalte 
au fost deschise pentru ca respondenții să își noteze opiniile. 
 



Așa cum era de așteptat, participarea la formarea continuă a variat foarte mult în 
rândul respondenților. Respondenții estonieni au evidențiat cursurile cu lucru în grup, 
metodele participative și vizitele de studiu. Pentru bulgari, formarea de calificare și 
cursurile care se ocupau de cursuri care dezvoltau cunoștințele de conținut ale 
materiei și predarea din diferite perspective s-au dovedit a fi importante. 
Respondenții români au menționat, de asemenea, cursuri metodologice de predare. 
Aproape unul din doi respondenți greci nu a participat la nicio formare continuă, dar 
”metode de predare” a fost menționată printre cei care au participat. O trăsătură 
comună în rândul respondenților finlandezi a fost faptul că au participat la cursuri 
care nu aveau legătură directă cu educația religioasă. 
 
După cum se poate observa din graficul de mai sus (p. 22.), accentul pus pe 
conținutul formării continue a variat de la o țară la alta. Bulgaria și România au avut 
cel mai asemănător accent pe conținut, cu accent pe teologie, pedagogie, metode de 
predare, psihologie și metode de lucru în grup. Acesta din urmă a fost, de asemenea, 
subliniat de respondenții greci împreună cu estonienii. Răspunsul finlandezilor a fost 
oarecum surprinzător, deoarece cea mai mare nevoie a fost de ”alte” conținuturi 
decât cele menționate în întrebare. Cu toate acestea, a doua cea mai mare nevoie 
de sprijin a fost pentru metodele de predare, ceea ce a fost, de asemenea, o 
surpriză, în ciuda formării profesorilor la nivel de masterat. 
 
De asemenea, opiniile au fost amestecate în ceea ce privește cele opt conținuturi de 
învățare care fac parte din curriculum (a se vedea graficul de la p. 23.). Grecii și 
bulgarii au evidențiat în același mod atât subiecte legate de începutul și sfârșitul 
vieții, cât și subiecte care tratează crizele sociale. Finlandezii au evidențiat drepturile 
omului în același mod ca și grecii. În rândul estonienilor, temele sociale au fost 
percepute ca fiind mai puțin importante decât în celelalte țări. Românii au fost cei mai 
nesiguri cu privire la importanța acestor teme, ¾ dintre ei neindicând o opinie, 
selectând ”greu de spus”. 
 
În ceea ce privește materialele didactice, estonienii au fost destul de mulțumiți, fiind 
menționate doar câteva solicitări. În schimb, s-a subliniat faptul că materialele ar 
trebui să fie furnizate la nivel local și nu ”furnizate din altă parte”. În rândul bulgarilor, 
s-a remarcat o lipsă de materiale didactice pentru educația adulților. În rândul 
românilor, un sfert dintre aceștia au exprimat opinii mixte cu privire la materiale. 
Grecii au comentat că materialele didactice pentru educația religioasă publicate de 
Ministerul Educației din țara lor sunt ușor depășite, pretențioase pentru nivelul de 
dezvoltare al copilului și lipsite de predarea Islamului. Finlandezii au fost mulțumiți de 
instrumentele și materialele didactice utilizate de școli și de organizațiile bisericești, 
dar există loc de îmbunătățiri la nivel universitar. 
 
 
Metodele și aplicațiile utilizate în predare au fost deja examinate și, atunci când au 
fost întrebați despre acestea, nu au fost identificate soluții inovatoare. Lucrul în grup 
și metodele de predare activă (Estonia) au fost percepute ca fiind inovatoare. În 
rândul bulgarilor, accentul a fost pus pe audio-vizualitate. În rândul românilor, mult 
sub jumătate au răspuns, iar unul dintre răspunsuri a fost ”o metodă foarte eficientă 
este contactul direct al elevilor cu viața Bisericii, implicarea lor în proiectele 
desfășurate în Biserică”. Au fost menționate, de asemenea, diverse jocuri și două 
platforme de învățare online separate pentru educația religioasă produse de minister. 
Grecii au menționat metodele ”digitale” și predarea prin artă. În rândul finlandezilor, 
au existat unele rezerve cu privire la digitalizarea în predare, deși Finlanda este, de 



altfel, un pionier în învățarea și predarea digitală. Profesorii au enumerat mai multe 
aplicații care sprijină predarea. În ceea ce privește metodele de predare, organizațiile 
bisericești intervievate au fost cele mai avansate în materie de inovare. În toate țările, 
aplicațiile digitale care au fost încercate și testate au fost, de asemenea, 
recomandate colegilor. 
 
În învățământul școlar (Bulgaria, România, Grecia, Finlanda), feedback-ul este atât 
bazat pe curriculum, cât și voluntar. Acesta este colectat prin intermediul 
chestionarelor, discuțiilor, scrierilor, observațiilor în timpul lecțiilor și al testelor 
sumative. În învățământul universitar (Finlanda), feedback-ul este colectat automat la 
sfârșitul cursului de către universitate. În organizațiile bisericești (Finlanda) se 
utilizează atât feedbackul scris, cât și cel oral. 
 
 
NEVOILE DE FORMARE ALE PROFESORILOR DE EDUCAȚIE RELIGIOASĂ CA 
REZULTAT AL CERCETĂRII 
 
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile persoanelor intervievate în ceea 
ce privește educația religioasă în Estonia pot fi concluzionate în cele ce 
urmează: 
Conform rezultatelor raportului estonian, profesorii estonieni de educație religioasă 
nu au o cerere mare de materiale comune. Cel puțin nu atunci când vine vorba de 
subiecte precum minoritățile, clima, imigrația etc. Profesorii estonieni și-au dezvoltat 
toate materialele proprii de-a lungul timpului, mai ales că fiecare școală estoniană 
are libertatea de a-și concepe propriile programe școlare. Cei care au considerat că 
ar putea exista anumite euromateriale, atunci unul dintre principiile importante a fost 
considerat a fi așa-numita ”estonianizare”, adică luarea în considerare a contextului 
cultural local. 
 
  
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile persoanelor intervievate în ceea 
ce privește educația religioasă în Bulgaria pot fi concluzionate în cele ce 
urmează: 
 
1. Creșterea competenței sociale prin participarea proactivă a prezenței în 
societatea civică și religioasă și în mass-media în perspectivă globală. 
 
2. Înțelegerea și respectarea diversității culturale locale și globale în perspectiva 
clară a drepturilor și libertăților omului. 
 
3. Dezvoltarea competențelor digitale, a unor abilități informaționale, 
comunicaționale și tehnologice echilibrate și detaliate, fără dependență sau refuz de 
a aborda spațiul virtual și de a comunica online în scopuri religioase, culturale și 
educaționale. 
 
4. Sursele de finanțare și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru 
dezvoltarea de noi abilități și competențe, munca de voluntariat, participarea la 
mobilități, educație digitală, schimb de experiență și practici. 
 
5. Cultură precisă și competențe practice în domeniul drepturilor copilului și al 
drepturilor religioase. 
 



6. Competențe operaționale în domeniul drepturilor omului și al conceptelor 
bisericești privind demnitatea umană. 
 
7. Cunoașterea și atitudinea față de tradițiile, valorile, virtuțile, psihologia socială 
etnică, menținerea echilibrată a naționalismelor și patriotismelor, precum și respectul 
față de practicile bisericești și alte practici religioase tradiționale și noi din țară în 
detaliile lor ca etichetă și potențialul lor ca ethos. 
8. Cunoașterea și atitudinea față de tradițiile internaționale și viața religioasă 
recentă cât mai apropiată și dezvoltarea unor atitudini tolerante și a unei conștiințe 
culturale față de diversele viziuni ale lumii, stiluri de viață, expresii și practici. 
 
9. Dezvoltarea unor abilități solide de comunicare interculturală, 
interconfesională și interreligioasă. 
 
10. Dezvoltarea conștiinței privind asigurarea accesului cultural egal la cultura 
religioasă pentru persoane din cât mai multe categorii sociale, subculturi, stiluri de 
viață, atitudini, condiții etc. 
 
 
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile persoanelor intervievate cu 
privire la educația religioasă în Italia pot fi concluzionate în cele ce urmează: 
Conform rezultatelor raportului italian, atât profesorii italieni de educație religioasă 
(Grupul A), cât și profesorii italieni de educație religioasă au o bună disponibilitate de 
a introduce tema diversității religioase în cadrul cursurilor lor. Este o convingere 
comună larg răspândită că abordarea unor astfel de subiecte este necesară. Pentru 
profesorii de ER din Grupul A (potențiali formatori de profesori), acest lucru 
înseamnă investirea energiilor intelectuale și spirituale pentru a da substanță 
teologico-practică dialogului ecumenic și interconfesional. Pentru profesorii de ER din 
Grupul B, în schimb, această necesitate se exprimă printr-o varietate de inițiative 
didactice care vizează atât predarea fundamentelor unei religii și a impactului 
acesteia asupra culturii unei națiuni, cât și oferirea de reguli de bază elevilor pentru a 
cunoaște diferențele și asemănările dintre numeroasele religii reprezentate în 
societate și în micul univers social al clasei de școală. Nevoile de formare mai 
detaliate ale profesorilor de educație religioasă și ale preoților se refereau la 
următoarele subiecte: 
 
- Formare în alte discipline decât cele religioase, cum ar fi arta, cinematografia, 
literatura, teatrul. 
- Formare în modul de utilizare a imaginilor, a videoclipurilor, a filmelor și a social 
media pentru a ajunge mai bine la tineri. 
(În practică: necesitatea de a învăța noi ”limbaje” și subiecte pentru a propune o 
narațiune religioasă potrivită pentru noile generații). 
- Formare pentru actualizarea cunoștințelor dobândite în domeniul pedagogic și 
psihologic pentru a se ocupa mai bine de tineri. 
 
(În practică: necesitatea de a reîmprospăta bazele pedagogiei și ale psihologiei 
pentru a înțelege mai bine schimbarea de epocă - și nu doar o epocă de schimbări - 
cu care se confruntă societatea noastră). 
 
- Formare privind metodele de incluziune socială. 
- Formarea religioasă specifică este solicitată pentru: 

- Contribuirea la depășirea analfabetismului religios. 



- A ajuta la înțelegerea caracterului fără precedent al pluralismului religios și 
cultural din societatea noastră. 

- Să știe cum să abordeze criza formelor religioase istorice și căutarea de noi 
spiritualități. 
 
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile persoanelor intervievate cu 
privire la educația religioasă în România pot fi concluzionate în cele ce 
urmează: 
În urma interviurilor, se constată necesitatea diversificării activităților din cadrul orei 
de religie, dar și a unei mai bune valorificări a activităților non-formale: activități 
culturale și religioase, ”proiecte realizate de copii pentru rezolvarea unor conflicte 
ipotetice”, vizite, activități de voluntariat, activități caritabile, întâlniri cu personalități 
ale vieții culturale și religioase, dezbateri etc. Profesorii subliniază rolul important al 
familiei în educația copiilor, precum și importanța colaborării dintre profesori și părinți. 
Nevoile de formare mai detaliate ale profesorilor de educație religioasă și ale 
preoților, majoritatea legate de aspecte pedagogice, au fost enumerate după cum 
urmează: 
 
- Noțiuni privind psihologia preadolescentului și adolescentului. 
- Evaluarea elevilor și identificarea nevoilor de dezvoltare personală. 
- Metode de abordare interdisciplinară în ceea ce privește Religia și Psihologia. 
- Drepturile omului din perspectivă teologică. 
- Abordarea crizelor globale (conflicte, pandemii și dezastre naturale etc.) dintr-o 
perspectivă teologică. 
- Tehnici moderne de predare 
▪ Metode activ-participative 
▪ Metode de educație creativă (non-formală) 
▪ Competențe digitale 
▪ Elaborarea de prezentări (video / grafică / animație) 
 
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile celor intervievați cu privire la 
educația religioasă în Grecia pot fi concluzionate în cele ce urmează: 
Pe baza răspunsurilor oferite de respondenții greci, aceștia au enumerat următoarele 
conținuturi necesare pentru predarea mai eficientă a disciplinei: filosofie, psihologie, 
sociologie, teologie islamică. De asemenea, au fost menționate problemele legate de 
diversitatea religioasă, religie și dialogul interconfesional. În plus, în ceea ce privește 
conținuturile bazate pe substanță, au fost evidențiate unele dintre metodele de 
predare. Printre acestea s-au numărat ”clasa inversată”, ”teatrul”, familiarizarea cu 
noile tehnologii, cum ar fi ”instrumentele de imagine, producția video” și 
”învățământul la distanță asincron”. În ceea ce privește materialele, s-a remarcat 
faptul că acestea ar trebui să fie ușor accesibile și într-un format digital actualizat. O 
nevoie specială este aceea de materiale despre islamul de limbă greacă. 
 
Majoritatea respondenților greci (86%) consideră importantă sau foarte importantă 
formarea lor în domeniul metodelor de lucru în grup. În mod oarecum surprinzător, al 
doilea cel mai mare interes în rândul teologilor a fost faptul că subiectul formării 
continue a fost teologia. Cu același procent (80%), al doilea cel mai popular subiect 
alături de teologie a fost educația privind metodele de predare. De asemenea, în 
rândul grecilor, 67% dintre aceștia și-au declarat nesiguranța cu privire la nevoile de 
formare profesională și au ales ”greu de spus”. Pentru domenii de interes substanțial 
au fost enumerate subiecte precum istoria artei, științe politice, TIC, teatru 
educațional, interdisciplinaritatea, cultură-istorie-folclor și arta în educație. În raportul 
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Greciei s-a precizat că ”nevoia de formare în aceste domenii de cunoaștere rezultă 
din aplicarea metodelor de predare relevante, care sunt evaluate pozitiv și care au 
fost deja menționate în răspunsurile la întrebările 27 și 28”. 
 
Principalele nevoi desprinse din răspunsurile celor intervievați în ceea ce 
privește educația religioasă în Finlanda pot fi concluzionate în cele ce urmează: 
Nevoia de formare suplimentară a depins într-o anumită măsură de organizația de 
proveniență a respondentului. Două teme au apărut în rândul profesorilor din 
învățământul primar și secundar superior. Formarea a fost solicitată cu privire la 
utilizarea mediilor de e-learning și la provocările pedagogice pe care acestea le 
ridică. La nivel universitar, ar fi de dorit să se intensifice formarea în domeniul 
pedagogiei și al utilizării mai ample și mai diverse a digitalizării în pedagogie. De 
asemenea, se consideră importantă dezvoltarea unei cunoașteri mai largi a 
conținutului care urmează să fie predat. În organizațiile bisericești, formarea pentru 
dezvoltarea utilizării pedagogice și tehnice a mediului online a fost, de asemenea, 
menționată. 
 
În rândul finlandezilor, nu a fost clară formarea pe teme specifice conținutului. 
Majoritatea persoanelor intervievate au declarat că cea mai mare nevoie de formare 
(90 %) în rândul lor sunt conținuturile referitoare la ”celălalt”. Acestea au inclus 
drepturile animalelor, internetul și mass-media, societatea democratică, relația dintre 
catolicism Biserica Catolică și societate, protecția mediului, serviciul comunitar, 
disputele religioase (sacrificarea, circumcizia), aspecte individuale și comunitare ale 
religiozității, dialog, conștientizarea credinței, aspecte structurale discriminare 
structurală, diversitate de gen și sexuală. În plus, răspunsurile a doi profesori au 
evidențiat formarea în domeniul educației mediatice. Al doilea aspect important (86 
%) a fost reprezentat de metodele de predare, iar al treilea (79 %) pedagogia. 
 
 
CONCLUZII PRIVIND NEVOILE ȘI SUBIECTELE 
 
În general, se poate spune că nevoile de formare din cele șase țări pot fi împărțite în 
două mari categorii principale. În mod clar, acestea se concentrează pe dezvoltarea 
pedagogică și didactică a predării (a se vedea graficul 3). Aspectele legate de 
conținut sunt în mod clar percepute ca fiind mai puțin importante. 
 
Graficul 3. Nevoile de formare pe scurt 
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Cu toate acestea, din rezultate se pot trage câteva concluzii mai detaliate. În Europa 
de Sud, se pune un accent mai mare pe teme teologice (Grecia, România, Bulgaria 
și Italia). Cea mai mare nevoie de dezvoltare a pedagogiei și a metodelor de lucru în 
echipă este în Bulgaria (100%). Nevoia de metode de predare este aproape egală în 
toate țările. Există o nevoie mai mică de psihologie în Finlanda (50%). Italienii și 
finlandezii nu au nevoie de atât de multă formare continuă în domeniul metodelor de 
lucru în echipă ca alte țări. Cea mai mare nevoie de cunoștințe despre societate și 
procesele sociale în ansamblu este în România. Se pare că subiectele de formare 
enumerate pentru finlandezi nu au satisfăcut nevoile acestora, deoarece principala 
lor nevoie a fost de ”orice altceva”. 
 
În ceea ce privește conținuturile în predare (a se vedea graficul 4), ca urmare a 
rezultatelor, se poate afirma că abordarea multireligioasă în predare este acoperită 
într-un mod bun. Această orientare în educație religioasă ia în considerare într-un 
mod relevant mediul în schimbare și schimbat din Europa cu privire la diferitele religii, 
atât creștine cât și necreștine.  Aceasta este opinia a 4/5 dintre respondenți. Datele 
respondenților din Italia se referă la profesorii de educație religioasă. 
 
GRAFICUL 4. Importanța conținuturilor 

Un alt aspect important al educației religioase este abordarea umanistă. Aceasta 
este o observație bună, deoarece educația religioasă joacă un rol important nu numai 
în cadrul educației religioase în sine, ci și în societate. Mai mult de 3/4 dintre 
respondenți au fost de această părere. Acest rezultat poate fi interpretat într-un fel și 
invers, deoarece nevoile de formare cu cât conținutul educațional este mai puțin 
important, cu atât este mai important să fie considerat conținut de formare. 
___________________________________________________________________ 

 


