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ApariŃia unei reviste de pedagogie, cultură și spiritualitate 
creștină, care să contribuie la popularizarea și diseminarea activităŃilor 
extracurriculare desfășurate de profesorii de religie din judeŃul Bacău, în 
cadrul școlii și a localităŃii lor, a unui periodic care să faciliteze 
comunicarea și schimbul de informaŃii și experienŃe profesionale, s-a 
impus ca o necesitate stringentă în cadrul micii comunităŃi a profesorilor 
de religie (480 de profesori).  

Numele dat revistei noastre provine de la termenul grecesc „Χά
ρίςμα”, care în Noul Testament este folosit de 11 ori cu semnificaŃia de 
„daruri duhovnicești”. Așadar, pe lângă harul divin, care se conferă 
credincioșilor prin Sfintele Taine și este absolut necesar, alături de 
credinŃă și faptele bune, pentru mântuire, anumiŃi oameni au fost 
învredniciŃi de Dumnezeu cu daruri speciale numite harisme, necesare 
pentru edificarea spirituală a semenilor. Slujirea Logosului Întrupat se face 
prin cuvânt, de la catedră, dar și prin activităŃi în cadrul comunităŃilor.  

În societatea modernă, Biserica luptă împotriva individualismului 
și separatismului, promovând comuniunea prin iubire, comunicare și 
întrajutorare. Urmând această misiune, profesorii de religie formează 
tânăra generaŃie în spiritul autentic creștin al Evangheliei lui Hristos, ei 
fiind atât formatori de conștiinŃe, cât și pedagogi și comunicatori creștini. 

Comunicatorul creștin adevărat, după cum ne îndrumă 
Preafericitul Patriarh Daniel, trebuie să fie atent ca să nu comunice altceva 
și pe altcineva decât Evanghelia lui Hristos și pe Hristos Însuși. Sfântul 
Apostol Pavel ne învaŃă că nu trebuie să ne propovăduim pe noi înșine, ci 
pe Iisus Hristos (cf. I Corinteni 4, 5). Aceasta este conștiinŃa apostolică a 
comunicării adevărului de credinŃă. Comunicatorul creștin trebuie, în 
primul rând, să știe că el comunică Lumina, Evanghelia și Duhul lui Hristos, 
nu o ideologie, nu o învăŃătură omenească autosuficientă. În caz contrar, 
comunicarea sa nu mai devine comuniune sfântă, ci riscă să devină 
comunicare narcisistă sau individualistă. În comunicarea mediatică 
religioasă trebuie să discernem, să alegem, să adaptăm în mod creator 
ceea ce corespunde conŃinutului credinŃei creștine, atât în ceea ce 
privește cuvântul, cât și în ceea ce privește imaginea, deoarece nu orice 
vorbă, nu orice imagine e potrivită pentru a transmite adevărul viu al 
Evangheliei. 

Cea dintâi calitate a unui comunicator creștin, fie prin presa 
scrisă, fie prin radio, fie prin televiziune este credinŃa matură bazată nu 
doar pe cunoștinŃe, ci și pe experienŃă, pe viaŃa eclesială, în comuniunea 
sfinŃilor. Cultura solidă, reprezintă cea de-a doua calitate a misionarului 
mediatic ortodox. Aceasta însemnă, în termeni mai simpli, perfecŃionare, 
iar nu improvizaŃie. A treia calitate a comunicatorului este 
comunicabilitatea dinamică, cultivată profesional.  

              Revista HARISMA își propune următoarele obiective: 

a). Intensificarea activităŃilor spirituale și culturale ale Bisericii și ale școlii, în 
formarea permanentă a diferitelor generaŃii de profesori de religie: 

Datorită rolului duhovnicesc benefic pe care l-a avut 
întotdeauna în societate, Biserica are datoria de a vesti cuvântul 
Evangheliei și de a cultiva în sufletele credincioșilor credinŃă, speranŃă și 
iubire. În dialog cu modernitatea știinŃifică și tehnică din zilele noastre, 
mesajul Bisericii este „comunicare pentru comuniune”, izvorând din 
conștiinŃa că împlinirea umană nu se poate desăvârși fără cultivarea 
dimensiunii spirituale a existenŃei. 
b). Promovarea culturii creștine românești în contextul multicultural și pluralist 
al societăŃii contemporane: 

La începutul mileniului al III-lea cultura și tradiŃiile românești 
sunt adesea trecute în plan secund, din cauza pătrunderii agresive a unor 
produse culturale străine venite de pe diferite meridiane, multe dintre 
acestea de calitate îndoielnică. Una din preocupările noastre permanente 
este să asigurăm accesul unui public cât mai numeros la valorile 
fundamentale create de înaintașii noștrii, păstrate în tezaurul spiritual, 
cultural și folcloric sau în creaŃiile culte din literatură și artă. Totodată, 
dorim să oferim cititorilor noștri și capodopere ale culturii universale, de 
inspiraŃie creștină și profund umană. 
c). Diaconia comunicaŃională și implicarea în activităŃile social – filantropice: 

Dezvoltarea activităŃilor social – filantropice ale Bisericii 
presupune cultivarea unei conștiinŃe slujitoare și jertfelnice pentru toŃi 
credincioșii și are darul de a educa tânăra generaŃie în spiritul respectului 
pentru muncă și solidaritate socială.  

MulŃumim lui Bunului Dumnezeu și tuturor oamenilor care ne 
vor înŃelege și susŃine spiritual și material în încercarea noastră de a 
apropia Biserica de oameni și pe oameni de Biserică, pentru a binevesti 
iubirea lui Dumnezeu faŃă de oameni și a cultiva iubirea oamenilor faŃă de 
Dumnezeu. În acest înŃeles, multiplele acŃiuni ale revistei HARISMAHARISMAHARISMAHARISMA pot 
fi rezumate în câteva direcŃii majore: 
1. Contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor și frumuseŃilor credinŃei 
creștine, când aceasta este trăită în Biserică, în școală, în familie și în 
societate, ca fiind lumina și bucuria vieŃii în prezenŃa iubirii lui Dumnezeu. 
2. Cultivă comuniunea creștină între instituŃiile de învăŃământ, instituŃii 
culturale și cele sociale din cadrul judeŃului Bacău, în interiorul societăŃii 
românești, dar și o legătură spirituală, mijlocită de internet, cu alte 
categorii de cititori interesaŃi de pedagogie, cultură, spiritualitate și viaŃă 
creștină. 
3. Vizează păstrarea și promovarea identităŃii și spiritualităŃii creștine 
românești în relaŃie cu instituŃiile de învăŃământ, instituŃiile culturale și sociale, 
oferind și altora experienŃa noastră spirituală și învăŃând de la ei ceea ce 
este practic și folositor. 
4. Promovează comuniunea creștină, constituind un model de acŃiune și 
interacŃiune în plan ecumenic și formativ între profesorii de religie și elevii din 
cadrul judeŃului Bacău. 
 Revista HARISMAHARISMAHARISMAHARISMA va avea doar un format electronic (.pdf), în 
aprox. 30 pagini, care se va transmite numai pe cale electronică (email) 
tuturor profesorilor noștri, dar și persoanelor și instituŃiilor interesate. 

 

HARISMA ÎNVĂłĂTURII 
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 Revista „HARISMA”, publicaŃie a profesorilor de religie 
din judeŃul Bacău, este o nouă formă de apostolat creștin sau o 
altă metodă de promovare a valorilor creștine și culturale în 
rândul copiilor și tinerilor din școlile noastre. Noul pas spre 
afirmarea pozitivă a prezenŃei religiei în școală presupune, în fapt, 
o treaptă în plus spre cunoașterea adevărurilor revelate lumii la 
plinirea vremii de Mântuitorul Hristos.  

 Într-un spaŃiu atât de sensibil cum este cel al școlii, se 
simte necesitatea unui ghid pentru viaŃă. Acesta este dat de 
credinŃă, care nu este decât un act liber consimŃit, pentru că 
harul divin nu trece peste libertatea umană. Este cunoscută 
icoana sugestivă în care Mântuitorul bate la ușa unei case: „Iată, 
Eu stau la ușă și bat…” (Apoc. 3, 20). Numai că ușa nu are clanŃă 
pe dinafară, ci doar pe dinăuntru... E o referire clară la ușa 
sufletului, pe care doar omul o poate deschide spre afară, dacă 
vrea să-L primească pe Hristos în interiorul inimii sale. Pe El, care 
înseamnă Iubire, ViaŃă, SperanŃă.  

 De multe ori, la întâlnirile avute cu profesorii de religie am 
afirmat fără echivoc, faptul că aceștia sunt adevăraŃi misionari. 
Asemenea primilor trimiși ai Domnului, ei trebuie să lucreze cu 
aceste daruri divine speciale, harismele. EsenŃială este cunoașterea 
temeinică a adevărurilor de credinŃă, dar și însufleŃirea, 
dinamismul pentru transmiterea învăŃăturii lui Hristos. Profesorul 
de religie trebuie să trăiască el însuși aceste adevăruri de 
credinŃă, pentru ca elevii să fie pătrunși de eficacitatea 
conŃinuturilor predate. În felul acestea, profesorul de religie 
devine harismatic, adică purtător și valorizator al celor mai 
importante daruri date lui de Dumnezeu, conform Pildei despre 
talanŃii pe care trebuie să-i înmulŃim prin eforturile noastre, în 
această viaŃă.  

 Titlul revistei ni se pare edificator în acest sens. 
Suntem convinși că revista „HARISMA” va avea un impact 
important asupra profesorilor de religie. Așa cum își 
propune coordonatoarea publicaŃiei, prof. Irina Leonte, 
inspector de religie la ISJ Bacău, în paginile ei vor fi inserate 
articole pe teme de pedagogie modernă, care vor contribui 
la informarea profesorilor cu ceea ce este novator în 
domeniu. De asemenea, vor fi aduse la cunoștinŃă activităŃile 
desfășurate de elevi, în școli și în comunitate, sub 
coordonarea profesorilor de religie, în colaborare cu 
Biserica sau alŃi parteneri educaŃionali. Și nu în ultimul rând, 
dorim ca prin intermediul revistei să prezentăm propriile 
noastre proiecte și activităŃi, hotărâri și legi, de la Centrul 
Arhiepiscopal sau de la nivel de Patriarhie, pentru ca acestea 
să ajungă în timp util la cei interesaŃi. Dorim ca revista să fie 
o publicaŃie expresivă în acest apostolat al educaŃiei. 

 Cunoaștem succesele elevilor băcăuani, care au 
obŃinut numeroase premii la Olimpiada naŃională de Religie 
și la alte concursuri de specialitate! Aceste rezultate 
meritorii ne conving despre eficienŃa orelor de religie 
desfășurate în școlile băcăuane. Asemenea reușite le dorim 
amplificate pe viitor, ca un semn real al progresului 
înregistrat de disciplina Religie în cadrul învăŃământului 
românesc, așa cum aprecia și PF Părinte Daniel, la 
Consfătuirea naŃională a inspectorilor de religie din acest an.  

 De aceea, binecuvântăm apariŃia revistei „HARISMA” 
și rugăm pe Bunul Dumnezeu să facă roditoare harurile 
pedagogice ale profesorilor noștri, spre binele elevilor și 
slava Sfintei noastre Biserici! 

† IOACHIM BĂCĂUANUL  

Episcop - vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului 

 Cu mare bucurie am primit vestea lansării unei reviste 

electronice de pedagogie, cultură și spiritualitate creștină a 

profesorilor de religie din judeŃul Bacău, în pragul sfintelor 

sărbători ale Crăciunului. Consider că această originală și 

interesantă iniŃiativă se înscrie în frumoasa cunună de realizări 

ale unei tinere și inimoase echipe de profesori de religie, cu 

deosebite rezultate în plan educaŃional și la diverse concursuri 

desfășurate la nivel judeŃean și naŃional.  

 Ora de religie are un statut bine conturat în cadrul 
curriculumului naŃional, fiind obiect de studiu integrat în 
trunchiul comun. Profesorul de religie, cel mai iubit dintre 
profesori, are ca misiune formarea caracterelor religios - 
morale la generaŃiile de tineri, ajutându-i să distingă adevăratele 
valori religioase, morale și culturale ale poporului nostru, de 
cele false. Lucrarea de transmitere a credinŃei noii generaŃii este 
o nevoie constantă și o datorie permanentă: „LăsaŃi copii să vină 
la Mine și nu-i opriŃi!” (Matei 19,14 și Marcu 10,14). CredinŃa 
curată, ancorată în valorile perene, este antidotul necesar unei 
societăŃi afectate de o criză moral – spirituală profundă, de 
relativism și materialism.  

 Activitatea de educare religioasă și morală este o 
investiŃie spirituală pe termen lung. DiferenŃa între credinŃa 
creștină vie și umanismul secularizat se reflectă în faptul că 
Școala și Biserica trebuie să formeze caractere umane pentru 
toată viaŃa și chiar mai mult: nu doar cetăŃeni ai patriei 
pământești, ci și cetăŃeni ai Raiului. Am putea spune, deci, o 
investiŃie spirituală pentru eternitate.  

 Ora de Religie se îmbină armonios interdisciplinar, 
întregind orizontul cultural al tinerilor. ActivităŃile 
extracurriculare organizate de profesorii de religie (cluburi 
ale tinerilor, pelerinaje, excursii, activităŃi caritative, serbări 
etc.) sunt foarte așteptate și apreciate de elevi. O revistă în 
care toate aceste activităŃi să fie diseminate este cu atât mai 
necesară! 

 Doresc și prin intermediul acestei reviste, mult succes 
celor care se ostenesc în această nobilă activitate de educare, 
de formare spirituală a tinerilor, astfel încât să aducă multă 
lumină în suflete și să contribuie la întărirea educaŃiei în 
cadrul școlilor din judeŃul Bacău, în familiile elevilor noștri și 
în societate. 

Prof. dr. Cristian - Cătălin CUCIAC 
Inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău 

HAR ȘI BUCURIE 

HARISMA ÎN APOSTOLATUL EDUCAłIEI  



La Vifleem, colo-n jos,  
Cerul arde luminos,  

Preacurata  
Naște astăzi pe Hristos.  

 

Naște-n ieslea boilor  
Pe-mpăratul tuturor,  

Preacurata  
Stă și plânge-ncetișor.  
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Ne bucură vestea apariŃiei unei reviste a profesorilor de religie din judeŃul Bacău, sub coordonarea doamnei 

inspector Irina Leonte. Valoarea paideutică a revistei este sporită prin harul și vocaŃia pedagogică a doamnei 

profesoare, metodistă și colaboratoare de excepŃie a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. An de an, absolvenŃii modulului psihopedagogic, specializarea „profesor de 

religie”, coordonaŃi la didactica specialităŃii de preot profesor doctor Constantin Leonte și la practica pedagogică de 

inspector Irina Leonte, au înregistrat rezultate foarte bune la examenul de certificare pentru profesia didactică, 

dovedind capacităŃi și competenŃe profesionale în concordanŃă cu standardele actuale ale profesiei didactice. 

Construirea profesionalităŃii profesorilor de religie trebuie asociată permanent standardelor de competenŃă, fiind 

proiectată și realizată în concordanŃă cu noua concepŃie privind misiunea, funcŃiile și rolurile educatorului. Profesorul 

de religie trebuie să probeze, la finele formării iniŃiale, stăpânirea temeinică a teologiei, dar și a didacticii acesteia, 

trebuie să deŃină competenŃă metodologică, competenŃă de comunicare și relaŃionare, abilităŃi de analiză și reflecŃie 

asupra procesului predării-învăŃării.   

Conturându-se ca o sinteză de căutări și problematizări în plan teoretic și practic – aplicativ revista HARISMA, 

este, în primul rând, o revistă de cultură și spiritualitate, atât pentru profesorii de religie, cât și pentru profesorii de alte 

specialităŃi. Ea răspunde, totodată, nevoii de dezvoltarea profesională a profesorilor de religie, cu deosebire sub 

raportul perfecŃionării continue a procesului de proiectare a activităŃii didactice, perfecŃionării metodelor și 

procedeelor didactice de predare-învăŃare, centrate pe elevi, pe exersarea și formarea unor comportamente socio-

morale autentice. 

Felicităm coordonatoarea revistei pentru modelul de profesionalitate instituit de-a lungul carierei didactice, 

pentru perseverenŃa și tactul cu care știe să motiveze implicarea și participarea viitorilor profesori în propriul demers 

de formare și dezvoltare profesională. 

 Dorim multe realizări deosebite colaboratorilor și tuturor profesorilor de religie!                                                        

Prof. univ. dr. ConstanŃa DUMITRIU - Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău 

PEDAGOGIE ȘI HAR 

N-are scutec de-nfășat,  

Nici hăinuŃe de-mbrăcat,  
Preacurata  

Pentru pruncul de-mpărat.  

 
Nu mai plânge Maica mea,  

Nu mai plânge Maica mea,  

Scutecele noi Ńi-om da,  
Preacurata,  

Pruncul Sfânt de-i înfășa.  
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ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS... 

Crăciunul este ziua nașterii Mântuitorului lumii și sărbătoarea familiei creștine. E ziua păcii și a bucuriei, 
sărbătoarea îngerilor și a colindătorilor, a părinŃilor și a copiilor.  

Nicio sărbătoare nu ne aduce atâta pace și bucurie, atâta vrajă și cântec, atâta voie bună în familie, ca 
sărbătoarea Nașterii Domnului. 

          „Iată vă vestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul!” (Luca 2, 10). Este bucuria mântuirii (Psalmul 50, 13), 
bucuria că S-a născut lumii Mântuitorul promis protopărinŃilor nemului omenesc și apoi poporului evreu (Matei 1,21; 
Luca 1, 47; 2, 11).  

             În atotînŃelepciunea Sa, Dumnezeu a ales pentru întruparea Fiului Său mama ca altar și familia ca loc de 
creștere în har și înŃelepciune (Luca 2, 52). Familia este cea mai binecuvântată școală, dacă arde în vatra ei focul sfânt al 
virtuŃilor religioase și morale, dacă acolo se învaŃă și se respectă religia și morala, obiceiurile strămoșilor și datoriile faŃă 
de oameni, faŃă de societate, faŃă de Biserică și Dumnezeu. Familia creștină este o școală a virtuŃilor este o mică 
biserică în care se slujește Domnului (Iosua 24, 15).  

Oamenii au întrebat și au căutat mereu: „Unde se poate afla maximum de fericire pe pământ?” și răspunsul a fost, 
este și va fi acesta: „În familie!” 

Familia reprezintă în sufletul nostru casa părintească, copilăria și învăŃăturile ei, cu dorurile și amintirile ei, cu 
experienŃele și binecuvântările ei. Vocea dojenitoare a tatălui, atunci când greșeam, lacrima de bucurie a mamei, atunci 
când luam note bune, lumina din ochii blânzi ai colegului când reușeam împreună să depășim greutăŃile, glasul serafic al 
preotului la sfintele slujbe, chipuri de dascăli, prieteni, colegi... Un tezaur scump inimii noastre! Un rai de fericire la care 
ne întoarcem mereu și de unde ne luăm puterea să mergem mai departe pe drumul vieŃii! 

Este Crăciunul! Să ne bucurăm cu familia, să cântăm colinde alături de copiii noștri, să le citim din Biblie despre 
Pruncul născut la Betleem, să aducem slavă lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dăruit! Să trecem pragul casei 
printești, să mulŃumim mamei și tatălui, să le sărutăm mâna care ne-a crescut! Iar dacă părinŃii „nu mai sunt pe pământ, 
ci în gând”, să le aprindem o candelă, ca semn că nu i-am uitat. 

Fie acest Crăciun prilej al întoarcerii la tradiŃia sfântă a vieŃii de familie autentice creștinești, astfel ca „Nașterea 
lui Hristos/ Să ne fie de folos!” 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate 



Elevii clasei a V-a B ai Școlii 
“GhiŃă Mocanu” din Onești, 
coordonaŃi de profesorii Otilia 
Bârgăoanu, Gabriela Tudorache 
și Aristică Vaida au organizat o 
activitate de caritate în data de 
10 decembrie 2010 la Centrul 
RezidenŃial “Alexandra”.  

Elevii  au colidat copiii și 
personalul Centrului, au oferit 
jucării, dulciuri, fructe și 
hăinuŃe. Toate aceste daruri au 
fost achiziŃionate de elevi, atât 
prin eforturi personale, cât și 
prin unele sponsorizări venite 
d i n  N o r v e g i a .                                                    

Copiii acestui Centru sunt 
orfani și cu handicapuri severe.  

Scopul acŃiunii a fost acela 
de a oferi acestor suflete din 
timpul lor, jucându-se cu ei, și 
colindând împreună. Au dorit 
să le aducă vestea Nașterii 
Domnului Iisus Hristos și 
sosirea lui Moș Crăciun.          

”Impresiile le-am cules din 
privirile copiilor deoarece, cei 
de acolo cântau de bucurie, iar 
e l e v i i  no ș t r i  l ă c r imau , 
sensibi l izaŃ i .. .” precizează 
doamna profesoară Otilia 
Bârgăoanu. 

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

“Am venit să colindăm…!” 

 Sărbătoarea Nașterii Domnului reprezintă una dintre cele mai frumoase sărbătorile ale românilor, ce oferă celor implicaŃi în 
pregătirea și desfășurarea ei clipe de înălŃare spirituală.  Sâmbătă, 11 decembrie 2010, 14 copii din parohia Valea Șoșii, comuna 
Poduri au participat la  activitatea închinată pregătirii Praznicului Nașterii Domnului. Pe parcursul a 3 ore, aceștia au învăŃat colinde, 
au realizat desene cu scene despre Nașterea Domnului, iar la final au amenajat o mica și frumoasă expoziŃie cu acestea. 

          Activitatea, desfășurată la Așezământul cultural-filantropic “Sf. Ierarhi Nicolae și Nectarie”, din parohia sus menŃionată, a 
fost îndrumată de doamna profesoară de religie Hereș Elena, cu binecuvântarea părintelui paroh Hereș Ovidiu-Daniel. Aceasta a 
avut ca scop educarea în spiritul promovării și păstrării tradiŃiilor creștine și dezvoltarea spiritului artistic și cultural al copiilor. 
Copiii și-au demonstrat calităŃile artistice într-un mic concert de colinde organizat în biserică, duminică, după Sfânta Liturghie. Ei au 
emoŃionat pe cei prezenŃi cu minunata veste a sosirii în lume a Mântuitorului. 

ÎN  AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI 
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Cu binecuvântarea Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului prin PreasfinŃitul Părinte 
Ioachim Bacăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului, în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar JudeŃean Bacău și Colegiul 
NaŃional Pedagogic „Ștefan cel Mare”, se va 
desfășura pe parcursul anului școlar 2010-2011 
campania de informare „Alege ViaŃa”.  

Scopul acestei campanii este oferirea de 
informaŃii profesorilor de religie și tinerilor în 
legătură cu valoarea și importanŃa familiei creștine, 
a castităŃii și a abstinenŃei până la căsătorie, 
precum și despre efectele negative ale unui 
comportament sexual libertin. Partenerii acestei 
campanii sunt Colegiul „Henri Coandă” și Colegiul 
Economic „Ion Ghica” din Bacău, Parohia „Lunca” 
și Școala de Arte și Meserii din Filipeni.  

Campania este coordonată de inspector de 
religie, profesor Irina Leonte și de profesor 
Mihaela Chirica. Beneficiarii proiectului sunt 
profesorii de religie și tinerii Colegiilor și liceelor 
din judeŃul Bacău, tineri cu vârste cuprinse între 15 
și 19 de ani, precum și instituŃiile partenere 
implicate. 

Proiectul a debutat sâmbătă, 11 decembrie 
2010, în Capela „Sfântul Dimitrie Basarabov” de la 
Colegiul „Henri Coandă” din Bacău, prin săvârșirea  
Sfintei Liturghii. Cuvântul  de bun venit a fost rostit 
de doamna  prof. Irina Leonte, inspector de 
Religie, care a prezentat participanŃilor obiectivele 
Proiectului “Alege ViaŃa !”. 

Pe parcursul întâlnirii, s-au derulat cele 
cinci module (Modulul I - ,,Iluzie și realitate” – 

analizarea situaŃiei actuale a familiei și a vieŃii 
tinerilor de astăzi. Modulul II - ,,Dragostea”- 
oferirea de informaŃii în vederea pregătirii 
tinerilor pentru viaŃa de familie. Modulul III - 
,,Sexualitatea”- oferirea de informaŃii privind 
importanŃa castităŃii și a abstinenŃei până la 
căsătorie, precum și a efectelor negative ale 
începerii vieŃii sexuale la vârsta adolescenŃei. 
Modulul IV- ,,ConcepŃie și contracepŃie” - 
oferirea de informaŃii tinerilor despre valoarea și 
importanŃa căsătoriei și a familiei creștine 
(nașterea de copii și     într-ajutorarea soŃilor), 
într-o societate secularizată. Modulul V- ,,SoluŃii” 
– oferirea de informaŃii tinerilor despre valoarea 
vieŃii intime din cadrul familiei.) 

 ParticipanŃii au discutat despre familia 
creștină, importanŃa Logodnei și a Tainei 
Căsătoriei, castitate, abstinenŃă, îndatoririle 
soŃilor, libertinajul comportamental al tinerilor, 
căutându-se soluŃii care să-i determine pe 
adolescenŃi să conștientizeze importanŃa propriei 
vieŃi. 

De asemenea, invitaŃii au venit cu 
recomandări în ceea ce privește buna 
derularea a proiectului,  s-au prezentat 
planurile viitoare de acŃiune în cadrul 
proiectului (implementarea proiectului și în 
mediul rural, distribuirea de plinate și CD-
uri etc.)    

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

CAMPANIE DE INFORMARE ,,Alege ViaŃa!” 

 Colegiul NaŃional Pedagogic ,,Ștefan cel Mare”  Bacău a organizat  în data de 16 decembrie 2010, activitatea ,,Dăruind vei 
dobândi”, care a constat în vizitarea elevilor de la Centrul rezidenŃial ,,Henri Coandă” din Bacău, susŃinerea de către reprezentan-
Ńii ambelor instituŃii a unui minispectacol de colinde și dăruirea de pachete cu dulciuri și jucării. Coordonatori ai activităŃii au fost 
profesor Dimofte Andrei și profesor Chirica Mihaela, de la Colegiul NaŃional Pedagogic din Bacău și pr. Vătămănescu Marian, asis-
tent social la Centrul rezidenŃial ,,Henri Coandă”, Bacău. “Dorim ca experienŃa acestei acŃiuni să-i determine pe copii să facă mai 
des fapte bune, iar pe noi, organizatorii, să ne ajute să îmbunătăŃim activităŃile ulterioare organizate în colaborare cu parohia”, a 
declarat prof.   Chirica Mihaela. 

Colinde, colinde... 

 Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” din garnizoana Bacău, a organizat, în parteneriat cu Școala ,,Alexandru 
Șafran” din Bacău, cu Liceul de Artă ,,George Apostu”, Bacău și Colegiul NaŃional Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” din Bacău, la data de 
20 decembrie 2010, activitatea ,,Colinde, colinde...” , care a constat în susŃinere, de către elevi, a unui concert de colinde și 
primirea de cadouri din partea UnităŃii militare. Coordonatorii activităŃii au fost pr. Butnaru Lucian, de la Biserica Militară „Sfântul 
Gheorghe și Eroii Neamului” din garnizoana Bacău, prof. Chirica Mihaela și prof. Chindea Olimpia de la Colegiul NaŃional 
Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău, prof. Zodian Anamaria, de la Liceul de Artă ,,G. Apostu” Bacău, înv. Butnaru NuŃa, de la 
Școala ,,Al. Șafran”, Bacău. 
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            Sărbătoarea Nașterii Domnului reprezintă un moment de bucurie, speranŃă și împlinire. CălăuziŃi de iubirea pururea 

milostivă a lui Dumnezeu, elevii de la clasa a VIII a B și cei de la Clubul “Agapis” al Școlii Nr. 10 din Bacău, îndrumaŃi de doamna 

profesoară Irina Leonte, au colindat persoanelor în vârstă de la Centrul de zi “SperanŃa”, din Bacău. Darurile făcute acestor bătrâni 

au umplut de lacrimi ochii tuturor participanŃilor... 

            PreoŃii slujitori de la Biserica “Sfântul Gheorghe” din Bacău au oferit asistenŃă spirituală elevilor Școlii Nr 10, care au primit 

Taina Sfintei Spovedanii și a Sfintei Euharistii, pregătindu-și, astfel, sufletul pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului Hristos. 



  Duminică seara, 12.12.2010, la Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Duhului Sfânt” Onești, a avut loc un concert de colinde 
organizat de pr. protopop Constantin Alupei. În cadrul acestui concert a fost prezentată o scenetă cu tema Nașterii Domnului Iisus 

Hristos, organizată de prof. Daniela Coșa. A concertat Grupul „Filomenos”, dirijat de prof. Paula Cautiș. Au colindat copii și elevi ai 

Școlii Bucium, dirijaŃi de prof. Daniela łopa. Tot în acest spectacol a concertat grupul elevilor liceeni din AsociaŃia Onestin, dirijaŃi 

de pr. Adrian łopa. Spectacolul s-a încheiat prin interpretarea tradiŃionalelor colinde ce către Corala preoŃilor din Protoieria 

Onești, dirijor pr. Adrian łopa. 

TEATRU ȘCOLAR ȘI COLINDE DE NAȘTEREA DOMNULUI, LA ONEȘTI 

 Miercuri, 8 decembrie 
2010, la Școala ,,Constantin  
Platon’’ din municipiul Bacău, în 
prezenŃa conducerii școlii, a 
cadrelor didactice, a elevilor și 
a părinŃilor, a fost inaugurat 
cabinetul de religie. SfinŃirea a 
fost făcută de un sobor de 
preoŃi din care au făcut parte 
preot prof. dr. Constantin 
Leonte, preot Valeriu Moise și 
preot prof. IonuŃ Căsăneanu.  

 Din partea ISJ Bacău a 
participat doamna inspector de 
religie Irina Leonte.  

 Proiectul amenajări i 
cabinetului de religie, a avut ca 
obiective îmbunătăŃirea calităŃii 
educaŃiei religioase, crearea 
unui spaŃiu de expunere și 
păstrare a mijloacelor de 
învaŃămînt și existenŃa unui loc 
de trezire, intreŃinere și întărire 
vieŃii religioase din școală.  

 Întregul proiect a fost 
conceput să răspundă unei 
finalităŃi pedagogice, care să-i 
implice pe elevi în realizarea 
acestui cabinet și să pună în 
practică virtuŃile creștine. 
Elevii au fost îndrumaŃi și 
sprijiniŃi să desfășoare o muncă 
de voluntariat în vederea 
atragerii colaboratorilor, a 
sponsorilor și donatorilor, dar 
și în implicarea părinŃilor și a 
cadrelor didactice.  

 O susŃinere deosebită în 
realizarea acestui proiect a fost 
primită  din partea Parohiei 
“Buna Vestire” din Bacău. 
Materialele didactice expuse au 
fost alese în conformitate cu 
programa școlara, dar sunt și 
materiale care aduc informaŃii 
suplimentare, asigurând astfel și 
interdisciplinaritatea.  

 Prin modul atractiv în 
c a r e  s u n t  p r e z e n t a t e 
informaŃiile se urmărește 
creșterea randamentu lu i 
î n vă Ń ăr i i ,  o  ma i  bună 
receptivitate și fixare a 
cunostinŃelor.  

 Cabinetul de religie este 
și un spaŃiu de informare și 
meditaŃie religioasă pentru 
cadrele didactice din școală și 
pentru părinŃii elevilor.  

 Patronii spirituali ai școlii 
și ai cabinetului de religie sunt 
“SfinŃii ÎmparaŃi Constantin și 
Elena”. A fost dorita ca al doilea 
patron spiritual al cabinetului de 
religie Sfânta MuceniŃă Filofteia, 
o sfântă indrăgită mult de elevii 
de la această școală.   

 Realizarea acestui proiect 
confirma încă o dată că intenŃiile 
și gândurile bune atrag sprijinul 
lui Dumnezeu și ajutorul 
oamenilor! (Prof. Maria 
Manuela Neculcea ) 

UN NOU CABINET DE RELIGIE 
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În cadrul proiectului “Icoana prin ochii de copil”, ajuns la a IV a ediŃie, vineri 10.12.2010 , s-a desfășurat la Muzeul de Istorie 
din Buhuși, prima activitate purtând numele: “Copiii vi-L aduc pe Hristos”. Activitatea a constat în realizarea unei expoziŃii de desene 
cuprinzând lucrări ale copiilor din șapte judeŃe: Bacău, Iași, Suceava, GalaŃi, Alba, ConstanŃa, NeamŃ. Tema a fost generoasă: desene 
dedicate Nașterii Domnului, obiceiurilor și tradiŃiilor românești specifice perioadei, icoane. ExpoziŃia a beneficiat în deschidere de 
un program artistic realizat cu elevii claselor III B, IV B, VI A, VII B, sub îndrumarea doamnelor învăŃatoare Minodora Rachieru, 
Fercu Maria, a doamnei profesoare Vîrlan Tinca și a profesoarei de religie Sandu Elena. Din program au făcut parte colindătorii, 
Steaua, Capra, Ursul, Plugușorul, Sorcova și sceneta „Nașterea Domnului”, în interpretarea elevilor din clasa a III a B.  

 ExpoziŃia are scop caritabil, încasările fiind destinate copiilor din cadrul Complexului de Servicii Sociale Buhuși sub formă de 
daruri de Crăciun. Proiectul este coordonat de doamnele profesoare Mălinici Oana, Păduraru Judit și Sandu Elena. 

A doua activitate este programată în preajma Paștelui. Cine dorește să participe ne poate contacta pe adresa de e-mail a școlii: 
scoala.mihaieminescu@yahoo.com. 

PROIECTUL EDUCAłIONAL “ICOANA PRIN OCHII DE COPIL”  

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

Nu poŃi să te bucuri pe deplin de lumina sfântă a Betleemului 
dacă știi că nu ai dăruit nimic celor care au așteptat de la tine sau nu 
ai cântat o colindă cu care să mângâi un suflet împovărat. Crăciunul e 
o sărbătoare a bucuriei, a iertării și a speranŃei. Să învăŃăm cu toŃii să 
fim toleranŃi, sensibili la nevoile altora și receptivi pentru a primi o 
părticică din lumina stelei de la răsărit oferită de cei cărora noi le 
facem o bucurie. Fiecare creștin trăiește o emoŃie deosebită atunci 
când ascultă colindele sau privește icoana Nașterii Domnului.  

Pentru ca Sărbătoarea să aibă un ecou deosebit, luni,                
20 decembrie a.c., elevii clasei a XII a T, de la Grupul Școlar 
ConstrucŃii de Mașini din Dărmănești, sub îndrumarea doamnei 
profesoare de religie Cristina Gorbănescu, au prezentat un program 
intitulat ,,Vestitorii Crăciunului”. Strânși în jurul bradului, elevii 
au interpretat sceneta “Povestea lui Moș Crăciun”, au colindat și au 
împărtășit și celor care au venit să-i vadă, din emoŃiile și bucuriile lor. 
Din partea ISJ Bacău a fost prezentă doamna inspector de religie 
Leonte Irina. Moș Crăciun a venit și de această dată pentru a-i face 
pe toŃi să retrăiască emoŃiile copilăriei. 

BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI LA DĂRMĂNEȘTI 
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Cu ocazia apropierii praznicului Nașterii Domnului, elevii de la Școala cu clasele I-VIII Răcăci-
uni, îndrumaŃi de profesorul de religie Tudor Cojocaru, au fost implicaŃi în mai multe activităŃi pre-
gătitoare în vederea primirii în suflet a bucuriei lui Hristos, Care se naște în Betleem. Dintre acestea 
putem aminti colindele… La fiecare oră din ultimele 2 săptămâni de școală s-au cântat colinde, atât 
la clasele I-IV cât și la clasele V-VIII. De asemenea eleviii conduși de părintele paroh Sebastian An-
dronic au susŃinut un concert de colinde la biserica din Răcăciuni. Pregătirea duhovnicească a ele-
vilor s-a materializat prin faptul că au fost însoŃiŃi să meargă la biserică să primească Sfânta Taină a 
Spovedaniei, urmată de cea a Împărtășaniei. ToŃi copiii au fost astfel spovediŃi începând cu data de 
29 noiembrie a.c., urmând ca ultimele două clase să fie spovedite în cursul zilei de 17 decembrie. Cu 
prilejul zilei de 1 decembrie, elevii au participat la o slujbă de comemorare a eroilor căzuŃi pe câm-
pul de luptă, la monumentul din centrul comunei. S-au cântat cântece patriotice și colinde care au 
făcut ca toŃi cei prezenŃi de acolo să trăiască momente de recunoștinŃă faŃă de cei care s-au jertfit 

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

Cuprinși de atmosfera veselă a iernii, cu inimile așteptând magicele sărbători ce ne învăluie 
sufletele de căldură duhovnicească, ne-am gândit să realizăm câteva podoabe de Crăciun, care prin 
formele și culorile vii, împodobesc decorul pregătit pentru minunata Sarbătoare a Nașterii lui 
Hristos. Îngerași zglobii, bradul verde încărcat cu beteală și cadouri, Moș Crăciun cu tolba plină, au 
reprezentat modele de creaŃie pentru elevii clasei a V-a A, din cadrul Grupului Școlar “Alexandru 
VlahuŃă”, Podu-Turcului.  

Cu mare atenŃie am realizat formele din ghips, pe matriŃe, apoi… după ce materialul s-a 
uscat ne-am făcut curaj să le pictăm pentru a le da viaŃă, cum ne-a plăcut nouă să spunem. Lăcuindu
-le, ulterior, ne minunam cât de frumoase sunt, încât ne-am bucurat și mai mult când doamnele și 
domnii profesori și-au manifestat uimirea și mulŃumirea privind micile noastre podoabe. Acesta a 
fost începutul, cu siguranŃă ne vom da mai mult silinŃa să le facem și mai frumoase data viitoare. 
Alături ne-a stat doamna profesoară de religie, Liana Alexandrescu, care ne-a îndrumat, ne-a 
motivat să începem să facem aceste obiecte, încât am prins drag și am realizat, în plus, coroniŃe de 
brad decorate cu globuri și conuri de brad pe care am așezat dragile noastre podoabe… Am 
povestit, cu scipliri de bucurie în ochișori, și părinŃilor și bunicilor că am realizat Moși Crăciuni și 
îngerași, brazi și oameni de zăpadă, totul în miniatură, cum nu făcusem niciodată până acum. În tot 
acest timp am învăŃat colinde, aceste rugaciuni cântate care vestesc Nașterea Domnului.  

Întrucât pe 16 noiembrie sărbătorim Ziua ToleranŃei, la Școala cu clasele I – VIII „Emil Brăescu” 
Măgura, doamna profesor de religie Popa Maria și doamna director, prof. Dumencu Mariana, au 
prezentat elevilor un proiect în parteneriat cu cadrele didactice, elevii, membri ai comunităŃii 
locale, părinŃi și instituŃii precum: Colegiul NaŃional Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău, 
Școala „N .Iorga” din Bacău, Parohia Măgura prin preotul Grigoraș Florin Radu, Parohia „Sfântul 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Bacău, prin preotul Ioan Pleșcău, Parohia ,,Lunca”, Com. Filipeni, 
jud. Bacău, prin preotul Gheorghe Chirica.   
ToleranŃa nu e nici concesie, nici indulgenŃă. ToleranŃa este, mai ales, o atitudine activă generată 
de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăŃilor fundamentale ale 
altora. EducaŃia este mijlocul cel mai eficient pentru a preveni intoleranŃa. Prima etapă, în sensul 
educaŃiei pentru toleranŃă, este de a învăŃa pe fiecare persoană din societate care îi sunt 
drepturile și libertăŃile pentru ca ele sa fie respectate și de a promova voinŃa, de a proteja 
drepturile si libertăŃile altora. Într-o lume care se mișcă în mare viteză pentru a-și atinge 
scopurile, inevitabil, apar și fenomene nedorite, manifestate prin lipsa de toleranŃă. Totul e să 
avem educaŃia necesară care să ne permită să înfrângem pornirile agresive. Să încercăm să 

evidenŃiem partea frumoasă, pozitivă, a lumii în care trăim, căutând căi de combatere a manifestărilor 
agresive Nu există exemple, modele pozitive informaŃiile provenite de la emisiunile TV, filme, divertisment, 
reviste, internet sunt preluate uneori în mod involuntar și fără efort din partea copiilor.  

Numeroși părinŃi pleacă la lucru în străinătate și își lasă copiii în grija rudelor sau a altor persoane 
sau chiar singuri. De cele mai multe ori copilul ia primul contact cu brutalitatea, agresivitatea în sânul familiei 
sale, extinzând apoi aceste comportamente și asupra altor persoane din mediul  extra-familial (grup de 
prieteni, școală etc).  Pe de altă parte comportamentele impulsive învăŃate în mediul extra-familial (de multe 
ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei.   

Proiectul își propune o îmbunătăŃire a capacităŃii școlii de a se mobiliza și a mobiliza părinŃii și 
comunitatea locală pentru implicarea mai activă în prevenirea comportamentelor necorespunzătoare în 
școală și acasă, precum și diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanșează. Acest proiect are drept 
scop prevenirea și combaterea nestăpânirii în școală prin sensibilizarea elevilor asupra comportamentelor ce 
trebuie adoptate atunci când se confruntă cu acte violente, de orice natură ar fi ele. 

 PODOABE DE CRĂCIUN la Podu-Turcului 

TOLERANłĂ PENTRU O SOCIETATE CIVILIZATĂ 

 

 NAȘTEREA DOMNULUI, la Răcăciuni 



          Activitatea didactico-profesională a oricărui profesor, în cazul 
nostru a profesorului de religie, își găsește desăvârșirea în abnegaŃia de 
care dau dovadă dascălii din școlile judeŃului Bacău în munca de cercetare, 
de aprofundare, de predare și de însușire a noilor provocări ale educaŃiei 
contemporane. Desigur că orice construcŃie, și în mod cu totul deosebit 
cea educaŃională, presupune multă dăruire, pasiune, sacrificiu și 
devotament, dar școala, prin însăși natura ei, este punctul de plecare și de 
sosire al oricărei năzuinŃe umane. 

 Profesorul de religie, așa cum de altfel o spune chiar titulatura, este 
acel cadru didactic, care prin specificitatea disciplinei predate, se situează 
la jumătatea distanŃei dintre catedră și credinŃă, dintre profesie și vocaŃie, 
dintre valorile efemere și cele perene. Profesorul de religie devine la 
catedră atât interpretul Bisericii din care face parte, cât și mesagerul 
propriei credinŃe, propriilor convingeri, iar coerenŃa trăirii sale de dascăl 
și om al credinŃei fac din el un semn vizibil al trecerii năvalnice a timpului. 
Nu este ușor și nici scontat faptul că a fi dascăl în adevăratul sens al 
cuvântului este ceva ușor în concreteŃea societăŃii actuale, dar poate 
tocmai datorită acestor situaŃii profesorul de religie trebuie să se implice 
mai mult și fără rezerve în buna desfășurarea a actului educativ al școlii din 
care face parte. Frumoasele rezultate obŃinute de profesorii de religie la 
catedră, în colectivul profesoral din care fac parte, la olimpiade, la 
obŃinerea de proiecte și granturi, ne dau speranŃa că direcŃia în care se 
îndreptă disciplina religie în sistemul nostru educaŃional este cea justă. 

 Din această perspectivă, este mai mult decât lăudabilă iniŃiativa 
Inspectoratului Școlar al JudeŃului Bacău, în persoana doamnei inspector 
de specialitate, profesor Leonte Irina, de a oglindi activitatea profesorilor 
de religie și a disciplinei religie prin intermediul unei reviste, intitulată 
profetic Harisma.  

 Felicităm această nouă formă de educaŃie, deoarece orice nouă 
revistă școlară și pedagogică nu este altceva decât un nou instrument de 
educaŃie.  

 De asemenea, Dieceza Romano-Catolică de Iași, prin intermediul 
Oficiului de PastoraŃie Școlară și Predarea Religiei în Școli, va susŃine activ 
această nouă formă de explorare a universului educaŃional și va sprijini 
constant tot ceea ce înseamnă calitate și devotament în învăŃământ. 

CATHOLICA 

O NOUĂ REVISTĂ, O NOUĂ SPERANłĂ... 

mesaj 

Prof. univ. dr. pr. Iosif BISOC, OFM Conv. 

Inspector Școlar Diecezan 
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Preotul Ioan Bălan ș i-a început viața pe 10.02.1981 în orașul 
Huș i, județul Vaslui. A urmat clasele primare ș i gimnaziale la Școala 
Anastasia Panu din localitatea natală. Auzind șoaptele Domnului, la 
vârsta de 16 ani, intră în Seminarul Teologic “Sfântul Iosif” din Bacău 
unde va absolvi liceul în anul 2001. În toamna anului 2001 se înscrie 
la Institutul Teologic Romano – Catolic “Sfântul Iosif” din Iaș i unde 
studiază doi ani de filosofie ș i patru de teologie în cadrul facultății, 
pe care a absolvit-o în anul 2008. După ani de studiu, muncă ș i 
rugăciune, este hirotonit preot, la data de 24 iunie 2008, de 
Episcopul Petru Gherghel în Catedrala Romano – Catolică “Sfânta 
Fecioară Maria, Regină” din Iaș i. Începând cu 1 august 2008 este 
numit vicar în Parohia “Sfântul Nicolae” din Bacău, unde activează 
până la 1 septembrie 2010.  

Timp de un an de zile, începând din 1 septembrie 2009, a 
fost numit capelan pentru bolnavii din Bacău. La data de 1 
septembrie 2010 a primit misiunea de a activa ca formator ș i 
profesor la Colegiul NaŃional “Sfântul Iosif” din Bacău. De la 1 
noiembrie a.c. părintele Ioan activează ș i ca inspector șșșșcolar 
teritorial pentru creștinii romano – catolici din Bacău ș i din 
județele Galați ș i Vrancea. 

În virturea misiunii sale, părintele se va implica în formarea 
umană, spirituală ș i intelectuală a copiilor ș i tinerilor la începutul 
mileniului III. Mulți sunt cei angrenați în formarea noilor generații, 
dar, fiecare în parte, după harul primit, va ajuta la creșterea omului, 
religiosului ș i intelectualului din om scoțând astfel la lumină chipul 
Creatorului. Nu trebuie însă uitat că Dumnezeu este cel care 
lucrează trnsformând mica sămânță în plante ș i arbori, capabili să 
aducă roade bogate la timpul cuvenit. 

 Sfântul Pavel, în prima Scrisoare către corinteni, scrie: „Eu am 
plantat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească” (1 Cor. 3,6). 
 Cu toții suntem împreună-ziditori ai unei lumi mai bune, 
educate ș i responsabile prin promovarea ș i dezvoltarea valorilor 
creștine morale, ș i intelectuale capabile să formeze OAMENI CU 
CHIP pentru viitor. (prof. Loredana Cojan) 

CATHOLICA 

CHIPUL LUI DUMNEZEU ÎN OM RĂSARE PRIN EDUCAłIE 

Un nou inspector școlar pentru învăŃământul 
religios, din partea Diecezei de Iași 

Nu există artă mai frumoasă decât 
arta educaŃiei. Pictorul și sculptorul fac doar 
figuri, fără viaŃă, dar educatorul creează un chip 
viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii și 
Dumnezeu. Sf. Ioan Gură de Aur 
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BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI, LA COMĂNEȘTI 

     În data de 16 decembrie 2010, 

elevii de la Școala cu clasele I-VIII 

Nr. 7 Comănești, judeŃul Bacău, 

îndrumaŃi de doamna profesoară 

de religie, Cozma Iuliana, au 

realizat diferite lucrări plastice și 

artistice, care au fost expuse în 

holul școlii. ExpoziŃia ,,Bucuria 

Nașterii Domnului" a fost urmată 

de un concert de colinde, la care 

au  par t i c ip a t  un  număr 

impresionant de elevi din școală. 

          Scopul acestor activităŃi 

a fost încurajarea exprimării 

ideilor și sentimentelor copiilor 

prin artă; stimularea și 

e x e r s a r e a  c a p a c i t ă Ń i l o r 

creatoare ale elevilor; formarea 

v i r t u Ń i l o r  c r e ș t i n e  ș i 

consolidarea comportamentului 

moral-religios. Copiii au înŃeles 

că prin colinde devenim 

mesagerii Nașterii după trup a 

Domnului Hristos.  

     Intonând frumoasele noastre 

colinde, ne  ntoarcem în timp și 

realizăm bunătatea și iubirea lui 

Dumnezeu faŃă de noi. Între 

Nașterea Domnului și colinde 

există o legătură intrinsecă: 

Crăciunul se oglindește în 

colinde, iar colindele au ca scop 

principal preamărirea venirii în 

lume a Fiului lui Dumnezeu 

pentru fericirea eternă a omului.  

 

SIGURANłA COPILULUI - PRIORITATE A ȘCOLII, A FAMILIEI ȘI A POLIłIEI 
           Dragostea și compasiunea faŃă de aproape, responsabilitatea pentru 

sănătatea proprie și a altora sunt datorii ce trebuie respectate în orice comunitate 

și în mod deosebit în cea școlară. Sub acest genericul de mai sus, s-a desfășurat 

marŃi, 14 decembrie 2010, la Școala “Ștefan Luchian”, din Moinești, activitatea de 

educaŃie preventivă, adresată elevilor de clasa a V-a, care a avut ca obiectiv general 

formarea la elevi a unor deprinderi de comportament, care  să le întărească 

siguranŃa personală.  

 Organizatoare a fost doamna profesoară Hereș Elena, iar ca invitat la această 

acŃiune, a participat domnul agent Lupu Dionisie, reprezentant al PoliŃiei 

municipiului Moinești, care a evidenŃiat că mulŃi dintre minorii care săvârșesc 

infracŃiuni nu sunt conștienŃi de răspunderea pe care o au în faŃa legii, atunci când o 

încalcă. Acesta i-a sfătuit pe elevi să nu intre în discuŃii cu persoane necunoscute; să 

aleagă drumul cel mai sigur, recomandat de părinŃi sau de profesori; să respecte 

persoanele din preajma; să nu agreseze verbal sau gestual; să nu deranjeze lecŃiile, 

să participe cu interes la activităŃile organizate de școală, având o atitudine civilizată. 

                Cunoașterea riscurilor ce pot apărea în cazul nerespectării unor reguli,  

respectarea dreptului persoanei de a trăi în siguranŃă, educarea elevilor în spiritul 

toleranŃei, sunt modalităŃi de prevenire a violenŃei în rândul elevilor, a precizat 

Nimerceag Ioan, psiholog școlar. 
HARISMA        14HARISMA        14  



IUBIREA RODITOARE PRIN FAPTE BUNE, la Dărmănești 

Iată că se apropie Sărbătorile de iarnă încet-încet, o 
perioadă superbă, care dă tuturor o stare aparte, specială. Nu există 
moment mai potrivit pentru a urma modelul Magilor de la Răsărit, să 
mergem să colindăm, să oferim superbe cadouri de așezat sub bradul 
frumos împodobit al sufletelor celor greu încercaŃi în această 
perioadă dificilă.  

Vrând să păstreze acestă frumoasă tradiŃie, câŃiva elevi 
de la Grupul Școlar din Dărmănești, îndrumaŃi de doamna profesoară 
Gorbănescu Cristina, au cântat colinde și au împărŃit daruri copiilor 
cu nevoi speciale de la Spitalul Dărmăneși. Astfel, aceștia au înŃeles că 

Domnul Hristos îi iubește și nu-i uită niciodată! 

ZILE DE SĂRBĂTOARE LA ȘCOALA “M. SADOVEANU” BACĂU 

 Școala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" din Bacău a 

împlinit 16 ani de funcŃionare. Acest fericit eveniment a fost 

marcat prin mai multe activităŃi defășurate de elevii școlii, 
îndrumaŃi de directorul școlii, profesor de religie Danisia Dumea 

și de cadrele didactice din școală.  

   A fost dezvelită statuia reabilitată a scriitorului Mihail 
Sadoveanu. A fost organizat Concursul "Clasa cea mai frumoasă 

de Crăciun". Un juriu competent, format din domnul consilier 

local Ilie Bârzu, doamna Mariana MitruŃ, director la GrădiniŃa 

"Crai Nou" și doamna director a Școlii “Mihail Sadoveanu”, a 

decis câștigătoarea concursului. Clasa a III-a A, condusă de dna 
învăŃătoare LuminiŃa Bujor, a primit deliciosul premiu, un tort de 

ciocolată. 

   Serbarea de Crăciun s-a desfășurat la Oratoriul "Don 

Bosco" din Bacău, colaborator și partener fidel al Școlii “M. 
Sadoveanu”. Colectivele de elevi au prezentat în faŃa invitaŃilor 

un program bogat de colinde și tradiŃii românești (Capra, 

Sorcova etc).  

La manifestări au fost prezenŃi părinŃii elevilor și 

reprezentanŃi ai comunităŃii locale. 
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 Fenomen tainic și văzut deopotrivă, analizabil din multiple 
perspective, educaŃia religioasă constituie chintesenŃa întregului proces 
educativ. 

 Fără a avea pretenŃia unei tratări exhaustive, studiul de faŃă își 
propune să abordeze acest fenomen sub următoarele dimensiuni: 
Idealul educaŃiei religioase creștine și temeiurile ei fundamentale; 
EducaŃia religioasă în familie; EducaŃia religioasă în școală și EducaŃia 
religioasă în Biserică. 

 Motivele principale ale demersului nostru sunt date de rostul 
fiinŃial împlinitor al acestei forme de educaŃie, pe de o parte, și de 
nevoia de cunoaștere și înŃelegere autentică a fenomenului în chestiune, 
pe de altă parte. 

 

Idealul educaŃiei religioase creștine și temeiurile ei 

 

 Etimologic, a educa, echivalentul latinescului educare, are sensul 
de a duce de mână, a conduce. DicŃionarul de Pedagogie relevă trei 
înŃelesuri pentru acest verb: ,, ansamblul de acŃiuni desfășurat în mod 
deliberatîn societate în vederea transmiterii și formării la noile generaŃii 
a experienŃei de muncă și viaŃă, a cunoștinŃelor, a deprinderilor, a 
comportamentelor, acumulate de omenire până în acel moment; efect 
al activităŃii desfășurate în vederea formării oamenilor conformunui 
model propus de instituŃie; procesul prin care se formează laturile 
fundamentale ale fiinŃei umane: fizicul, psihicul, moralul, religiosul, sacrul, 
esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul”. 

 EducaŃia exprimă, așadar, o funcŃie exclusiv umană și de natură 
pur spirituală, ea constituind mijlocul devenirii omului și al perfecŃionării 
lui.1 

 Fenomen conŃinând forme de manifestare specifice prin 
raportare la anumite sisteme de referinŃă (familia, școala ca instituŃie, 
grupul de prieteni, mass-media) în funcŃie de mediul rural sau urban, 
vârstă, tipuri de activitate, educaŃia presupune acŃiunea premeditată și 
sistematică asupra fiinŃei umane, astfel încât să fie dirijată spre un scop 
precis înaintea derulării acŃiunii. Omul nu există ca persoană decât în 
comuniune, în fiinŃarea faŃă către faŃă cu semenul lui; izolat, el încetează 
de a mai fi întreg. Rezultatele pe care educatorul vrea să le obŃină prin 
intermediul activităŃii educative în formarea personalităŃii omului se 
sintetizează în noŃiunea de ideal. 

 Idealul perfecŃiunii umane îl aflăm în Iisus Hristos.        ,,Din toŃi 
pedagogii lumii, nimeni nu ne-a învăŃat mai frumos și mai nobil sensul 
adevărat al vieŃii; nimeni nu ne-a indicat cu atâta precizie că adevărul în 
materie de creștere stă în a fi desăvârșit precum „Tatăl nostru cel din 
ceruri desăvârșit este”. Nici o religie, nici un întemeietor de religie n-a 
prezentat mai minunat ca Dânsul că scopul existenŃei umane este de a 
transcende realitatea pentru ca omul să se salveze de păcat și graŃia 
divină să încoroneze natura.”2 SfinŃii Apostoli, primii pedagogi creștini de 
după Hristos, pornesc în misiunea lor după ce primesc de la Mântuitorul 
îndemnul-poruncă: „Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. 
Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăŃându-le să păzească toate câte 
v-am poruncit vouă, și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul 
veacului”(Matei 28, 18-20). Porunca aceasta implică în chip necesar și o 
activitate educativă: încredinŃându-li-se misiunea de a învăŃa pe alŃii, 
Apostolii au parte și de garanŃia reușitei, pentru că la temelia misiunii se 
găsește însăși puterea lui Hristos-Dumnezeu. 

 ÎnvăŃător prin excelenŃă, cu fapta îngemănată cu cuvântul, 
Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Iisus Hristos constituie pentru 

Apostoli, dar și pentru fiecare dintre noi, modelul suprem al 
educaŃiei creștine de acum și din toate timpurile și locurile; Iubire și 
Lumină deopotrivă, în El aflăm dragostea desăvârșită, bunătatea 
desavârșită, smerenia desăvârșită. „ În mod ontologic și structural 
avem nevoie de modele pentru că omul însuși este chipul unui 
model suprem, este chip și asemănare a lui Dumnezeu. Deși 
Întruparea are loc, istoric, după crearea omului, totuși Dumnezeu l-
a creat pe om după chipul Fiului Său întrupat. Hristos este modelul 
umanităŃii întregi, al cosmosului, al întregii existenŃe, pentru că 
toate în existenŃă se recapitulează în firea umană și în firea divină a 
Mântuitorului Iisus Hristos.”3 SfinŃii și Maica Domnului reprezintă 
cele mai înalte modele educative la nivel uman.   

 ExperienŃa pedagogică creștină a Apostolilor, încununată de 
succes, este cea mai strălucită interpretare a preceptelor 
evanghelice asupra educaŃiei umane, ei reușind, cu ajutorul lui 
Dumnezeu și prin ostenelile lor, să atingă în chip plenar idealul 
creștin., ideal ce vizează realizarea omului ca fiinŃă care se ridică mai 
presus de limitele sale fizice și tinde spre natura spirituală 
superioară, ghidându-se după o normă de căpătâi – iubirea creștină 
–și aplicând-o în raporturile sale universale. Trup și suflet, alcătuind 
o singură fiinŃă (Facere 2, 7), omul are nevoie de educaŃie morală 
creștină, pentru fiecare dintre aceste laturi existenŃiale. Cele două 
laturi ale fiinŃei umane, deși distincte, sunt nedespărŃite în timpul 
vieșii omului pe pământ și trăiesc în armonie cât timp păcatul nu le 
vatămă, aducându-le suferinŃă. Trupul a fost creat să fie purtătorul 
unei vieŃi duhovnicești („templu al Duhului Sfânt”, I Cor. 3, 16-17) 
și, deși inferior sufletului, nu este o umbră a acestuia. Dumnezeu 
acordă trupului o valoare deosebită prin Întruparea Fiului Său; 
trupul a participat la toate faptele mântuitoare ale lui Hristos pentru 
neamul omenesc, iar Învierea Mântuitorului ne-a arătat că și după 
moarte cele două elemente ale fiinŃei umane rămân unite pentru 
vecie (legătura dintre ele nefiind ruptă prin moartea fizică), pentru 
ca, după Judecata din urmă, să fim fericiŃi veșnic sau pedepsiŃi veșnic 
și în trupurile noastre. Totuși, întâietatea, în ordinea fiinŃei, o are 
sufletul.  

 Pentru a putea atinge idealul desăvârșirii, educaŃia creștină 
trebuie să-și alimenteze puterea de comuniune harică a omului cu 
Dumnezeu, comuniune care poate fi împlinită numai de sufletul 
purificat de patimi și păcate prin cultivarea virtuŃilor și prin 
împărtășirea cu Sfintele Taine, izvor al nevoii de educaŃie religioasă 
împlinitoare a tuturor facultăŃilor sufletului omenesc – intelect, 
sentiment, voinŃă – într-o trăire unită în relaŃia cu Dumnezeirea. 
Cunoașterea lui Dumnezeu și trăirea prezenŃei Lui în viaŃa 
personală, constituie reperele de bază ale educaŃiei religioase, 
repere derivate din cele două părŃi ale religiei - cunoaștere (teorie) 
și trăire(practică) – lucru subliniat și de Fericitul Augustin: religio est 

EDUCAłIA RELIGIOASĂ – DIMENSIUNE ESENłIALĂ  A PROCESULUI 
EDUCATIV INTEGRAL 

Prof. Petrescu Ionela – Livioara, Liceul de Artă „George Apostu’’ Bacău 
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modul de a cunoaște și a cinsti pe Dumnezeu”). 
Cunoașterea în chip esenŃial (a „omului ascuns al 
inimii”, după cuvântul Sf. Ap. Petru) este tainic legată de 
măsura în care Îl iubim, în Hristos, știut fiind aceasta: 
cât iubim, atâta cunoaștem; prin urmare, iubirea în 
Hristos este un fapt de cunoștere, după cum, 
cunoașterea, în esenŃa ei mistică, este un act de iubire. 

          În sprijinul educaŃiei religioase, au fost aduse 
argumente de natură culturală, psihologică, etică, 
sociologică, istorică, ecumenică, teologică și 
pedagogică.4  

         Temeiurile fundamentale ale acestei 
categorii a educaŃiei sunt constituite din trei 
fundamente: Sfânta Scriptură, în care ne este revelată 
învăŃătura de credinŃă și planul de mântuire al lui 
Dumnezeu; scrierile SfinŃilor PărinŃi sau Sfânta TradiŃie, 
unde găsim înŃelegerea corectă a Sfintei Scripturi; 
VieŃile SfinŃilor, în care avem exemple vii de trăire a 
Evangheliei lui Hristos. 

 

EducaŃia religioasă în familie 

 

 Familia datează de la CreaŃie și este expresia 
lucrării și voinŃei divine( Facere1, 27-28). Tot atunci 
Dumnezeu a descoperit protopărinŃilor noștri, Adam și 
Eva, unul dintre scopurile fundamentale ale familiei, 
anume nașterea de prunci spre înmulŃirea neamului 
omenesc și a închinătorilor Lui. Pierzând, prin căderea 
în păcat a primilor oameni, harul legat de starea 
primordială, dar nedesfiinŃată în esenŃă5, familia va fi 
reabilitată de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin 
participarea lui la nunta din Cana Galileii, binecuvântând
-o și prin aceasta instituind Sfânta Taină a Cununiei
( Ioan 2, 1-11), referitor la care Fericitul Augustin arată 
că „Hristos a întărit la Cana ceea ce a instituit în Rai”.6 
Născându-se copiii, familia devine, după cuvântul Sfântul 
Ioan Gură de Aur, o „biserică mică”, mediul cel mai 
propice pentru transmiterea credinŃei prin viu grai.7 

         Prima formă de cult a fost cultul în familie
( F.Ap.10: 18, 26; I Cor.16, 19). Cum I-a slujit familia lui 
Hristos și Bisericii Sale se oglindește în magnificul veac 
al IV-lea, în care, pe firmamentul Bisericii, au strălucit 
atâtea mari personalităŃi precum Sf. Vasile cel Mare, Sf. 
Grigorie de Nyssa, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie 
de Nazianz, Fericitul Augustin, fiecare dintre ei fiind 
rod și al unei educaŃii moral-religioase oferită, mai ales, 
de mamă. 

         Taina de a zămisli și de a aduce la viaŃă o altă 
fiinŃă își are izvorul în porunca „CreșteŃi și vă 
înmulŃiŃi” (Facere 1, 28), dată de Dumnezeu primilor 
oameni, tălmăcită de Metodiu de Olimp așa: „Începutul 
nașterii oamenilor este aruncarea seminŃei în brazdele 
pântecelui pentru ca osul din oase și carnea din carne, 
cuprinse de o putere nevăzută, să se creeze un alt om 
de către același meșter.”8 Aceasta, însă, este 
condiŃionată de comuniunea de iubire jertfelnică și 
smerită a soŃilor, unul către altul, și implicit de 
prezenŃa lui Dumnezeu, căci „Dumnezeu este 
iubire”( I Ioan 4, 8). ÎnŃelegem astfel că, odată cu 
nașterea fiecărui copil, Iisus se întrupează din nou și își 
prelungește pruncia prin copilăria acestuia. 

           Familia – adevărata temelie a educaŃiei – este 
întâiul și cel mai însemnat mediu educativ, starea de 
copil - prototip al nevinovăŃiei și purităŃii – fiind cerută 
de Hristos drept condiŃie a mântuirii omului: „ Cine nu 
va primi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu ca un copil, nu va 
intra în ea.”(Marcu 10. 15) 

           În concepŃia Sfântului Ioan Hrisostom, educaŃia 

este o îndatorire fundamentală faŃă de om, în general, 
și faŃă de copii în special9, el scriind în acest sens: 
„Îndată ce copilul începe să înŃeleagă, părinŃii îl învaŃă 
Simbolul de credinŃă, cum să se roage și să 
psalmodieze, precum și rânduiala slujbelor sfinte”, iar 
pe mame le sfătuiește: „să învăŃaŃi pe copiii voștri să 
își facă semnul Sfintei Cruci, iar câtă vreme ei încă nu 
pot să și-l facă singuri, să îi însemnaŃi voi cu mâna 
voastră.” Iisus Sirah le spune părinŃilor: „Ai feciori? 
ÎnvaŃă-i pe ei și încovoaie din pruncie grumazul lor”, 
iar înŃeleptul Solomon completează afirmând că 
„începutul înŃelepciunii este frica de 
Dumnezeu” (Pilde 1, 7). 

            „Sufletul omului – deci și al copilului – este 
din fire creștin”, de aceea Dumnezeu așteaptă ca 
pruncii să aibă un comportament evlavios, psalmistul 
întărind cuvântul „din gura pruncilor și a celor ce sug 
ai săvârșit lauda” (Ps.8, 3). În buna creștere a 
copiilor, rugăciunea părinŃilor și jertfa lor curată 
înseamnă tot ce poate fi mai de folos pentru 
sufletele și trupurile copiilor lor.     

        „Religia – așadar - este o datorie și o trebuinŃă 
pentru soŃ, pentru soŃie și pentru copii. SoŃului, 
pentru a-și îndeplini cu vrednicie rolul de bărbat 
luptător pentru bunăstarea și fericirea casei; soŃiei, 
pentru a-și îndeplini cu cinste rolul de regină a 
căminului, de soŃie credincioasă și mamă bună, iar 
copiilor, pentru a se învăŃa să deosebească lumina de 
întuneric, să crească în virtute și să osândească viciul, 
să facă binele și să se ferească de rău. Fără religie, 
familia tânjește și moare.”10 

EducaŃia religioasă în școală 

 

 Școala și Biserica nu se pot despărŃi. Ele sunt 
ca sufletul și trupul în viaŃa pământească. Scopul 
acestei educaŃii este de a forma oameni religioși și 
morali, scop realizabil prin colaborarea cu Biserica, 
direct – prin profesorii de religie și preoŃi – și 
indirect, prin neizolarea obiectului Religie de 
celelalte discipline, adevărata școală creștină având 
menirea de a forma caractere.11 În structura 
conștiinŃei religios-morale, se disting câteva 
momente precum informarea religios-morală
(cunoștinŃe, noŃiuni, precepte, principii, etc.), dar 
privită ca practică religios-morală - în școală și în 
afara ei – și nu ca simplă memorare a conŃinutului, 
iar al doilea moment, convingerile religios-morale, 
formate în timp prin practicarea preceptelor Sf. 
Evanghelii. 

 EducaŃia religioasă are la bază două categorii 
de principii: unele, generale, valabile în întreg 
sistemul de învăŃământ – învăŃământ natural, intuitiv, 
interesant, activ, practic, temeinic și durabil – și 
altele, specifice – principiul eclesiocentric și 
principiul hristocentric. Potrivit celui dintâi, 
învăŃăturile comunicate elevilor la orele de religie în 
școală, să fie în strânsă legătură cu duhul și viaŃa 
Bisericii noastre ortodoxe și să trezească sentimente 
de iubire și evlavie faŃă de aceasta, iar în conștiinŃa 
copiilor și tinerilor trebuie să fie impregnată adânc 
convingerea că numai în Biserică ne mântuim (Null 
salus sine ecclesia – „Nu există mântuire în afara 
Bisericii”, Sfântul Ciprian al Cartaginei) și obŃinem 
viaŃa veșnică și tot în ea ne unim cu Hristos prin 
Cuvânt și Taină. Potrivit celui de-al doilea principiu, 
profesorul de religie, în cadrul lecŃiilor, trebuie să 
sublinieze faptul că în centrul credinŃei creștine se 
află Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, din care izvorăsc 
puterea și viaŃa creștinului. Numai dăruind și 
dăruindu-se, profesorul de religie poate împlini 
aceste reguli în viaŃa elevilor. 

„Și voi părinŃilor nu întărâtaŃi la 

mânie pe copiii voștri, ci creșteŃi

-i întru  învăŃătura și certarea 

Domnului.”(Efeseni 6, 4)  

„Religiozitatea este în om ca 
întreg. Religiozitatea poporului 
român se află în concret numai 
în ortodoxie. EsenŃialitatea 
românească este ortodoxă. 
Ortodoxia esteadâncul nostru. 
Fără acest adânc nu mai putem 
avea ceva al nostru. Ne pierdem 
pe noi înșine.”   

(Pr.prof.dr.Dumitru Stăniloae) 
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EducaŃia religioasă în Biserică 

         În misiunea Bisericii este inclusă și activitatea 
de îndrumare a tineretului către Hristos de către 
preoŃi și profesorii de religie. Vârsta copilăriei și a 
pubertăŃii este cea mai propice pentru transmiterea 
și primirea cuvântului lui Dumnezeu. Preotul este 
slujitorul care săvârșește actele liturgice ce sfinŃesc 
pe creștini, îi povăŃuiesc pe calea ÎmpărăŃiei celei 
veșnice, îi dezleagă de păcate și îi deschide spre 
primirea harului dumnezeiesc. 

        În Biserică se completează ceea ce școala, prin 
însăși structura ei, nu poate să dea în cadrul 
pedagogiei creștine, adevăr confirmat de afirmaŃia 
că „o frecventare cât mai regulată a serviciului divin 
săvârșit în Biserică, frecventare mai dinainte 
pregătită cu informaŃii prealabile, care să ajute 
înŃelegerea aprofundată a slujbei religioase și să dea 
starea de suflet prielnică elevaŃiei și educaŃiei 
religioase, este unul din mijloacele cele mai sigure 
ce stau la îndemâna, în puterea și în datoria 
educatorilor și a școlii. Aici e firesc, să aibă rolul de 
căpetenie, profesorul de religie.”12 În acest sens, el 
pregătește și educă elevii în vederea participării la 
serviciul divin. 

        Pregătirea constă în familiarizarea cu 
biserica și dezvoltarea în ei, prin cunoștinŃele 
educative împărtășite, a respectului și iubirii faŃă de 
Biserică, a evlaviei și fiorului sfânt al bucuriei 
duhovnicești. 

         Instruirea presupune asimilarea de rugăciuni 
și cunoștinŃe de muzică bisericească în vederea 
activării lor la cultul religios. 

          Biserica află întotdeauna drumul cel mai 
potrivit care duce cu siguranŃă la sufletul omenesc, 
pentru a da societăŃii oameni cu „inimă curată” și 
cu „duh drept”, precum zice psalmistul. VieŃile 
SfinŃilor ne prezintă cel mai bogat și cel mai potrivit 
material pentru formarea caracterului religios-
moral, fiindcă ei sunt pentru noi o pildă vie de 
înfrânare, virtute și săvârșire de fapte bune.  

 De asemenea, un rol important îl au 
arhitectura bisericească și pictura religioasă, 
deoarece exercită o influenŃă covârșitoare de 
educaŃie religioasă și estetică, în același timp, asupra 
copiilor și tinerilor. Factorul cel mai important în 
pedagogia creștină este puterea exemplului, căci, 
pentru a reuși în misiunea sa, „cel care predă religie 
trebuie să fie o persoană care să știe să dea 
mărturie de propria sa experienŃă cu privire la 
Dumnezeu, să-și exprime modul în care crede, în 
care își pune singura sa nădejde în Dumnezeu, cum 
se roagă și de asemenea să știe să dea răspunsuri la 
întrebările pe care le pune știinŃa”13, el trebuind să 
dea dovadă de trăire duhovnicească. EsenŃiale 
rămân, desigur, spovedania și împărtășirea cu 
Sfintele Taine. Adevăr este că „Biserica nu va înceta 
niciodată să-și dea concursul spre desăvârșirea lui 
Hristos în copii. Ea le va transmite viaŃă din viaŃa lui 
Hristos, tărie din Tăria Lui și lumină din Lumina 
Lui.”14 

Concluzii 

 

          Problematica dezbătută este de actualitate și 
implică foarte multe aspecte, unele dintre ele 
nefiind analizate în cuprinsul acestei lucrări, tema 
rămânând deschisă.  

          ViaŃa este un șir necurmat de căderi și de 
ridicări, iar în împlinirea datoriei nu trebuie să ne 

așteptăm numai la biruinŃe și succese, ci 
câteodată vin și înfrângeri, stagnări, poticniri, dar 
„nimeni care pune mâna pe plug și se uită 
îndărăt nu este potrivit pentru împărăŃia lui 
Dumnezeu.” (Luca 9, 62) 

          Între om și Dumnezeu există o distanŃă 
care începe la minus infinit și tinde spre plus 
infinit și viceversa, iar cele două limite se 
întâlnesc într-un singur punct, punctul zero, care 
este inima omului. Dacă Duhul Sfânt se va 
sălășlui în inima sa, nici harul nu va pleca. 
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„Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. 

Duhul înfierii ... . El ne reface în Botez și 

în Înviere. El suflă unde vrea. El este 

izvorul luminii și al vieŃii. El face din mine 

o biserică. El mă îndumnezeiește. El mă 

desăvârșește.”( Sf.Grigorie de Nazianz)  
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Episcop - vicar al 

Institutul Român pentru Pace (PATRIR) 
are plăcerea de a vă prezenta proiectul educaŃional 
GLOCAL TOUR. Acesta este un proiect 
internaŃional care va fi implementat pe o durată de 3 
ani, finanŃat de Comisia Europeană prin Programul 
Actori Non-Statali și AutorităŃi Locale în Dezvoltare, 
și este realizat de Institutul Român pentru Pace 
PATRIR, SWM Tineri pentru Planetă – Polonia, Verein 
Niedersächsischer Bilungsinitiativen e.V. (VNB) – 
Germania și Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo (VIS) – Italia.  
 

Obiectivul central al proiectului este acela 
de a consolida utilizarea « educaŃiei de la egal la egal » 
ca instrument de creștere a nivelului de conștientizare 
a elevilor europeni și de a crea o abordare comună a 
EducaŃiei pentru Dezvoltare în rândul profesorilor. 
Aceasta va fi realizată prin transpunerea ideilor locale 
la nivel global, încurajându-se astfel interacŃiunea între 
tineri și educatori. 
  

Vă invităm să participaŃi la 2 concursuri 
care se vor desfășura concomitent în perioada 
noiembrie 2010-februarie 2011: concursul pentru 
profesori și concursul pentru grupuri de elevi. 
Aceste concursuri au ca scop încurajarea elevilor și 
profesorilor de a juca un rol activ în provocările 
globale, și le va oferi posibilitatea să vorbească 
despre problemele din domeniul dezvoltării 
internaŃionale. Sarcina profesorilor este de a pregăti 
un plan de lecŃie, având ca temă problematicile 
globale, și care să abordeze posibilele modalităŃi de a 
le rezolva prin participarea activă a tinerilor. Iar 
concursul destinat grupurilor de elevi are ca scop 
crearea de jocuri, publicaŃii școlare și mini expoziŃii pe 
aceleași teme.  
 

Este indicat ca toate aceste materiale 
educaŃionale să fie mai apoi utilizate în activitatea 

didactică.  
 
              Tematicile de dezvoltare abordate 
vizează diferite aspecte reflectate de Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului: combaterea 
sărăciei, accesibilitatea la învăŃământul primar, 
sănătatea mamei și a copilului, combaterea 
bolilor, egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă, 
comerŃul echitabil, crearea unui parteneriat 
global pentru dezvoltare, drepturile omului și 
implicarea activă a tinerilor, dar și 
interdependenŃa local-global. 
  

Înscrierea se face prin trimiterea 
lucrărilor la adresa PATRIR (str. Ion Ghica 
nr. 30, Cluj-Napoca), până în data de 1 
februarie 2011. Lucrările câștigătoare vor fi 
incluse în Camionul Glocal, care va călători timp 
de 16 luni prin Polonia și România, având în 
interiorul și pe exteriorul său produse 
educaŃionale create de elevii și profesorii din 
România, Polonia, Germania, Italia și 
Tanzania. La finalul concursurilor, toŃi 
participanŃii vor primi certificate de participare. 
  

Va rugăm să ne susŃineŃi în 
diseminarea informaŃiilor despre 
concursuri prin anunŃarea acestora în 
rândurile profesorilor și elevilor cu care 
dumneavoastră colaborati. 
  

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaŃi 

adresa web a proiectului www.glocaltour.org sau să vă 

adresaŃi Coordonatorului Proiectului Glocal Tour din 

cadrul PATRIR - Paula Tonea la numărul de telefon: 

0727 .642 .614  s au  la  adresa de  e -ma i l : 

paula.tonea@patrir.ro  

Propunere de colaborare în proiect internaŃional 
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 De s-ar putea… 
de prof. Mioara Lica 
 
                                                                
 
De s-ar putea… 

Inima 

Un soare aș vrea să fie  

Ce-și dăruie căldura și iubirea  

Și lumina fără părtinire, 

Tuturora . 

 
În cântec mi-aș preface inima 
s-alin cu el durerea lumii 

să sting al ei venin. 

 

Și mi-aș preface inima 

În mii de braŃe, 

 Pline de flori 

Și  

Pentru fiecare 
Aș avea, în dar, câte o floare 
În mii de culori. 

 

HARISMAHARISMA                2020  CULTURĂCULTURĂ  



 

Cartea “CredinŃa: Să înŃelegem Creștinismul Ortodox”, 
reprezintă pentru omul zilelor noastre o adevărată comoară, un 
real sprijin în înŃelegerea și pătrunderea în tainele Ortodoxiei.  

Autorul cărŃii, Prof. Dr. Clark Carlton, născut ca baptist în 
1964 în CooKeville, Tennessee, s-a convertit la Ortodoxie și s-a 
botezat în cadrul Misiunii Ortodoxe Sfântul Grigorie Cel Mare, în 
Raleigh. În 1990 obŃine titlul de Master în Teologie la Seminarul 
Teologic Ortodox “Sfântul Vladimir” din Crestwood, New York, 
cu o lucrare realizată sub îndrumarea părintelui John 
Meyendorff, intitulată “Umanitatea lui Hristos potrivit Sfântului 
Maxim Mărturisitorul”. În prezent, este profesor de filosofie la 
Tennessee Technological University, în orașul său natal. 

Cartea are 240 de pagini și este o adevărată operă 
teologică, exprimând învăŃătura de credinŃă într-o manieră 
atrăgătoare și plină de viaŃă. 

În această carte, autorul realizează o expunere simplă și 
directă a credinŃei, într-un stil mângâietor și ușor de înŃeles, 
instruind credincioșii în dogmele și principiile de credinŃă, 
pentru ca el, credinciosul să trăiască în lume, dar nu după 
regulile acesteia. Acest catehism se întinde pe 18 capitole, având 
ca punct de plecare Crezul niceo-constantinopolitan. Sfânta 
Treime este prezentată în conformitate cu viaŃa Bisericii și cu 
Sfânta Scriptură. Crearea și căderea omului în păcat sunt 
expuse din perspectivă istorică și cronologică, urmate de venirea 
Mântuitorului în lume potrivit profeŃilor. Tainele Bisericii sunt 
prezentate din punct de vedere pastoral, oferind cititorului 
posibilitatea de a se considera parte activă și responsabilă la 
primirea Sfintelor Taine. Raiul și iadul sunt prezentate din 
perspectiva libertăŃii omului dăruită de iubirea lui Dumnezeu. 
Fiecare capitol se încheie cu câte „10 întrebări”, având rolul 
sistematizării și fixării cunoștinŃelor. 

Acest Catehism ar trebui să se afle în mâinile tuturor 
creștinilor, pentru o bună înŃelegere și practicare a CredinŃei 
Ortodoxe. Desigur, este un foarte bun material pentru preoŃi în 
catehizarea credincioșilor și pentru profesorii de Religie, astfel 
încât credinŃa sădită viu în sufletele lor să fie imboldul unei trăiri 
în viaŃa în Hristos. 

RECENZIE 

Clark Carlton, CredinŃa: Să înŃelegem Creștinismul Ortodox, trad. De 
Prot. Dr. Vasile Bîrzu și Dragoș Dâscă, Editura Ecclesiast, Sibiu, 2010, 240 p. 

Prof. Nicolae Chira, Școala cu clasele I-VIII din Măgirești 
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 Cartea "Apostolat educaŃional. Ora de religie – cunoaștere și 
devenire spirituală", apărută cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, 
la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, are ca autori pe pr. lect. dr. 

Gheorghe Holbea, Consilier Patriarhal, diac. George Jambore, Insp. 

Patriarhal, pr. lect. dr. Dorin Opriș și pe lect. dr. Monica Opriș.  

 Lucrarea este foarte valoroasă, însumînd rezultatele cercetărilor 

autorilor săi, din punct de vedere metodic, în anii în care s-a predat religia în 
școala românească modernă. Este subliniată și argumentată importanŃa 

educaŃiei creștine în societatea noastră și valenŃele ei formative pe termen 

lung, pentru tineri și pentru societate, în general.  

 Cartea reprezintă un punct de vedere oficial al BOR faŃă de 

problematica orei de religie și un reper pentru direcŃiile de acŃiune spre 
optimizarea acesteia. 

 Din „Cuvântul înainte”, semnat de PF Părinte Patriarh Daniel, 

reŃinem: „Religia constituie o parte integrantă și definitorie a culturii 

europene. Fără cunoștinŃele oferite de aceasta nu putem înŃelege istoria și 

cultura acestui continent și nu putem preŃui catedralele, mânăstirile, 
bisericile, operele de artă vizuală și muzicală, în marea lor majoritate 

inspirate de credinŃa religioasă”. 

  De asemenea, este subliniat că: „Religia a avut întotdeauna, în cadrul 

sistemului public de învăŃământ, un rol important în procesul de formare a 

competenŃelor și atitudinilor moral-religioase. Biserica propune, nu impune 
valori. Întrucât libertatea reprezintă un mare dar oferit de Dumnezeu 

omului, educaŃia religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinŃei 

părinŃilor și a copiilor.” 

 Se apreciază că: „EducaŃia religioasă reprezintă un factor de stabilitate 

și de comuniune în societatea românească, un izvor sfânt și statornic de 
inspiraŃie pentru a apăra și promova identitatea spirituală demnitatea 

persoanei care trăiește azi într-o lume din ce în ce mai pluralistă și mai 

fragmentată din punct de vedere spiritual și social.” 

 În concluzie, se precizează: „Întrucât este o investiŃie pe termen 

mediu, lung și veșnic, lucrarea misionară a profesorilor de religie nu poate fi 
pe deplin evaluată acum. Ora de religie nu este umplere a timpului, ci sfinŃire 

a timpului, este Apostolat creștin. Ea promovează o vedere a sensurilor 

profunde ale realităŃii vieŃii și lumii, pregătește nu numai cetăŃeni pentru 

patria pământească, ci și cetăŃeni ai Raiului, ai patriei cerești”.  

 Lucrarea are trei mari capitole: 1. „EducaŃia religioasă în societatea 
contemporană”; 2. Religia-disciplină de învăŃământ” și 3. „Actualitate și 

perspective în realizarea educaŃiei religioase în școala românească”, 

structurate pe mai multe subcapitole. 

 Cartea este un document util prin conŃinutul știinŃific, fiind de un real 
folos celor interesaŃi de domeniul educaŃiei religioase.  

 

APOSTOLAT EDUCAłIONAL 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate 

RECENZIE 
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 Asemeni lui Dumnezeu Tatăl, 

Isus a fost și este iubire: ,,Iubirea este 

un alt imperativ al învăŃăturii cristice, 

folosită de Isus în sintagma <<IubiŃi-vă 

unii pe alŃii așa cum și eu v-am iubit>>. 

Prin acest îndemn, Isus anticipa cu un 

avans de 2000 de ani conceptele fizicii 

cuantice și cele ale neurofiziologiei 

emoŃiilor”.  Pe parcursul vieŃii sale, 

Isus nu a făcut nimic care să intre în 

contradicŃie cu iubirea. Un exemplu 

potrivit și elocvent putem găsi în In 4, 

1-26 unde Isus poartă o discuŃie cu o 

femeie samariteană care era și imorală. 

Când Isus îi cere apă, ea a spus: "Cum 

Tu, Iudeu, ceri să bei de la mine, 

femeie Samariteancă? Iudeii, în adevăr, 

n-au legături cu Samaritenii" (In 4, 9). 

Orice legătură  socială cu samaritenii 

era privită ca un lucru respingător, și 

totuși Isus îi cere acestei femei să îi 

dea puŃină apă să bea. El folosește apoi 

această nevoie esenŃială pe care o are, 

ca ocazie de a-i vorbi despre "apa vie" 

care tâșnește "în viaŃa veșnică" (In4, 

10;14). Iubirea și blândeŃea lui Isus au 

depășit deosebirile culturale. Nu i-a 

păsat de ceea ce aveau să spună sau să 

gândească ceilalŃi. Indiferent cine era 

această femeie, El a folosit ocazia de a 

o învăŃa.             

 Isus folosește și un alt limbaj, 

care exprima căldura iubirii, un limbaj 

care depășește barierile comunicării. 

Este vorba despre limbajul atingerilor. 

Atunci când copiii veneau la El, îi lua în 

braŃe și îi binecuvânta, când dorea să 

vindece un lepros sau un orb, îi 

atingea, când a dorit să demonstreze 

profunzimea iubirii sale a spălat 

picioarele apostolilor: ,,S-a sculat de la 

masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat 

un ștergar, și s-a încins cu el. Apoi a turnat 

apă într-un lighean și a început să spele 

picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu 

ștergarul cu care era încins”( In 13, 4-5)”. 

 Totodată profesorul și toŃi cei care 

sunt implicaŃi în educaŃie, trebuie să înveŃe 

de la Isus care este sensul profund al 

iubirii: „Iubirea în sens cristic este o forŃă 

de coeziune a lumii. Tot ceea ce gândim, 

ceea ce simŃim se transmite întregii lumi, 

cu care suntem interconectaŃi”, ne spune 

și reprezentantul știinŃei, profesorul 

Dulcan. De aceea trebuie să se stabilească, 

să se  realizeze mai întâi o anumită 

apropiere de cel ce urmează să fie educat, 

dându-i importanŃă, luându-l în seamă, așa 

cum a procedat Isus când l-a înviat pe 

Lazăr, devenind asemenea celor care erau 

de faŃă. Copilul trebuie să simtă că ești 

aproape de el și după aceea se va deschide 

și el pentru a primi învăŃătura: ,,Dascălul 

autentic este acela care nu dă… lecŃii -  

Autoritatea profesorală nu provine din 

înălŃimea de la care se privesc lucrurile, ci 

este generată de instaurarea unei egalităŃi 

securizante – bazată pe firescul de a 

deschide o cale, de a arăta și a 

descoperi o lume celui aflat în căutare. 

Crearea unei relaŃii cu cel ce urmează 

a fi educat, contează în primul rând. 

Transmiterea învăŃăturii propru-zise 

urmează după aceea”.  

 În lucrarea Metodica predării 

religiei, autorii sintetizează astfel 

calităŃile spirituale ale unui bun 

educator: dragostea -  Profesorul de 

religie are datoria să preŃuiască și să 

iubescă pe elevi, așa cum Isus a iubit 

copiii.  

 Virtutea cea mai înaltă care 

trebuie să împodobească sufletul 

profesorului de religie este iubirea 

copiilor și înŃelegerea copilăriei, 

deoarece ,,a educa înseamnă a iubi“. 

Iubirea îl face pe profesor să asculte 

orice dorinŃă bună a copiilor, să 

înŃeleagă ,,lipsurile” lor pentru a le 

înlătura. Iubirea faŃă de elevi nu se 

manifestă numai la școală, la biserică 

sau pe stradă, ci și în „camera de 

rugăciune“ a profesorului.  

Prof. Maricica Balint Școala „Ion Creangă” - Bacău  

IUBIREA ESTE FUNDAMENTUL EDUCAłIEI  
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 Colindele sunt mărgăritarele inestimabile ale 
sufletului românesc. În aceste sfinte zile ale Crăciunului 
colindăm în toate casele tuturor creștinilor iubitori de 
Dumnezeu și de semeni, cu sensibilitate poetică: „Dar mai 
ales în iarna asta lăsaŃi copiii să colinde,/Să nu se-nchidă 
nicio poartă în preajma lor și niciun semn/Să nu-i oprească 
din curatul și sfântul datinei îndemn./O, mai ales în iarna 
aceasta, lăsaŃi copiii să colinde!/Când argintiile lor glasuri 
vor îngâna”Florile dalbe”/GândiŃi-vă că nu e dată închipuirii 
omenești/O mai aleasă întrupare de sol al vrerilor cerești/
Ca argintiile lor glasuri când vor cânta „Florile dalbe”! 
 Poporul român serbează cu deosebită solemnitate 
nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, încă de la 
apariŃia Sa în istorie. În veacul I al erei creștine, au avut loc 
două mari evenimente. Unul, de mare importanŃă 
universală – Întruparea Logosului – moment considerat de 
Sfântul Ioan Damaschin „singurul lucru nou sub soare”. Al 
doilea este formarea poporului, a limbii și a sufletului 
românesc. În vatra CarpaŃilor, unde s-a petrecut geneza 
unui popor, au sosit concomitent doi soli importanŃi: 
civilizaŃia romană și Evanghelia lui Hristos. Două daruri ale 
ProvidenŃei oferite poporului nou-născut, care-i vor 
rămâne ca o zestre nepieritoare. O pecete definitorie în 
fiinŃa lui.  Alte popoare s-au întâlnit cu valorile creștine 
mult mai târziu. 

 Bunătatea și omenia, spiritualitatea și graŃia divină, 
care numai în paginile Evangheliei se întâlnesc, stau la 
temelia vieŃii românilor. Cu o generozitate uimitoare 
aceste atribute ale sufletului românesc le regăsim în șiragul 
mirific și inepuizabil al colindelor noastre. Vechimea 
bimilenară a colindelor și în duhul lor evanghelic sunt 
expresia credinŃei noastre. Universul ideatic și spiritual al 
colindelor este similar celui evanghelic. Ele nu sunt decât o 
altă variantă prin care ni se transmite mesajul aceluiași 
eveniment: Întruparea Fiului, din Sfânta Fecioară Maria, la 
„plinirea vremii”. Temă de reflecŃie, colindele se referă nu 
numai la evenimentele legate de nașterea lui Iisus, ci și la 
cele legate de geneza românilor, de istoria zbuciumată a 
patriei și de menirea noastră pe acest pământ.  

 Lecturând cu atenŃie amintirile din copilărie ale 
tuturor marilor noștri scriitori și poeŃi (Alecsandri, 
Eminescu, Creangă, Coșbuc, VlahuŃă, Delavrancea, 
Brătescu-Voinești, Gârleanu, Sadoveanu, Goga, Voiculescu) 
observăm că momentul esenŃial al bucuriei Crăciunului era 
colindatul. Un mare „exod” din cotidian și din monotonie, 
un mare pelerinaj către suprema bucurie a Nașterii 
Domnului și a renașterii omului sub semnul magic al stelei 
luminoase care a călăuzit magii la Betleem. Sublim a 
surprins acest eveniment Mihai Eminescu, luceafărul de-a 
pururi strălucitor al poeziei românești: „De dragul Mariei/Și 
al Mântuitorului/Lucește pe ceruri/O stea călătorului. 

 Multe colinde, mai ales cele legate de Anul Nou, au 
un caracter profetic. În pofida oricăror greutăŃi, colindatul 
trebuie săvârșit cu multă consecvenŃă și cu statornicia celor 

mai sfinte și tradiŃionale acte liturgice: „Din an în an 
sosim mereu/La geam cu Moș Ajun/E ger cumplit, e 
drumul greu,/Da-i obicei străbun!” 

 Prin colinde păstrăm un nepreŃuit patrimoniu de 
simŃire românească.  

 Rolul de Mântuitor al lui Iisus, de Salvator al 
omului din robia păcatelor este redat asfel în colind: „Ia, 
sculaŃi, români, sculaŃi/ Și cu toŃi vă bucuraŃi/Că azi S-a 
născut Hristos/Oamenilor de folos/Hristos Domnul din 
vecie/A venit cu mărturie/Lumina să ne-o arate/Să ne 
scoată din păcate./SculaŃi, voi, români plugari/ Că pe cer 
s-a arătat/ Un luceafăr minunat/ Inima să ne-o 
întărească/ Oamenii să se-nfrăŃească.  

 Colindele ne învaŃă să urmăm Binelui Întrupat-
Hristos. Irod – regele Iudeii din vremea Nașterii 
Domnului, ucigașul pruncilor din Betleem – este 
simbolul tiranilor, al dușmanilor binelui și de aceea el 
cade sub blestem: „Vânturile să te-apuce și-n văzduh să 
te arunce/ Să nu te mai pomenești/Iroade, viclean ce 
ești!/ Pe pământ să fie pace/ La minunea ce se face!” 

 Urările de bine și de belșug ce se fac de acești 
soli ai cuvântului  – colindătorii – transmit acea parte a 
Logosului (Cuvântului) ziditor de la facerea lumii. 
Geneză ce se repetă, într-un anumit mod, cu fiecare 
dintre noi. De aceea, colindul popular transfigurează 
totul în lumină și slavă: „Și cum Domnul S-a născut/
Ieslea-n rai s-a prefăcut,/Peștera-n frumos palat,/Palat 
mare, luminat!/Maica Sfântă că-I zâmbea/Fânu-n flori se 
prefăcea,/Paiele se aureau/Și prin iesle flori creșteau” 

Ce minunat! Colindele poartă în ele energia 
binecuvântării!  De Crăciun, în casa cu ferestre 
luminate și cu gazda primitoare, se revarsă urări de 
sănătate și de prosperitate pentru anul care vine. 

 Să deschidem ușa colindătorilor care aduc 
bucuria Betleemului, ca și altă dată îngerii și păstorii, 
vestind minunea nașterii lui Mesia! Sufletele să le 
împodobim cu virtuŃi, ca să Îl primim ca pe un împărat 
pe Iisus-Prunc în mica iesle din inima noastră!  

               Hristos Se naște, slăviŃi-L! 

Hristos din ceruri, întâmpinaŃi-L! 

Hristos pe pământ, înălŃaŃi-vă! 
  

VEȘNICIA COLINDELOR 

Prof. Irina LEONTE, Inspector școlar de religie 
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 În perioada noiembrie-decembrie 2010 la Școala cu cls. I-VIII Nr. 4 Moinești s-a derulat 
proiectul educaŃional „Atelierul de gătit”. ActivităŃile incluse s-au dovedit a fi o reușită, depășind 
cu mult expectanŃele noastre. De ce afirm asta? Pentru că elevii au înŃeles pe deplin scopul 
acestui proiect, acela de a realiza activităŃi amuzante dar și constructive care să se constituie 
într-o oportunitate de a reuni școala și familia, s-au implicat cu seriozitate și elan, confirmându-
ne interesul lor pentru arta culinară. AlimentaŃia constituie un subiect care ne interesează, ne 
preocupă dar și ne pasionează. Modul în care se gătește o mâncare dezvăluie personalitatea unui 
individ. Echipa de proiect formată din profesorii Mareș Anca, Mihalachi Dan Romeo, Purcaru 
Ionel, Purcaru Otilia, Moga Mariana și Gurău Cornelia a dat astfel șansa elevilor de a-și dovedi 
aptitudinile și talentul în ceea ce privește arta culinară dar și posibilitatea de a se cunoaște 
reciproc și de a desfășura diferite acŃiuni împreună, având ca finalitate imediată recompense 
materiale motivante iar pe viitor o alternativă de petrecere a timpului liber și de cultivarea 
gustului pentru gastronomie, într-un moment în care semipreparatele și produsele de „fast 
food” sunt cele mai populare, iar gătitul a devenit sinonim cu încălzirea la microunde. 

 Au participat opt echipe, împărŃite pe două secŃiuni: „Antreuri” și „Dulciuri”. Produsele 
au fost prezentate juriului din componenŃa căruia a făcut parte și un bucătar de profesie. Elevii s
-au întrecut pe ei înșiși, rezultatele muncii lor stârnind admiraŃia celor din jur, au fost 
recompensaŃi cu diplome și bani, în condiŃiile în care întregul proiect s-a autofinanŃat. Apoi a 
urmat o activitate recreativă binevenită unde fiecare dintre ei, alături de colegi, a avut 
posibilitatea să deguste din roadele muncii lor. 

 Bucuria noastră a fost imensă în momentul în care am constatat că ne-am atins 
obiectivele propuse, că ziua de 6 decembrie va rămâne în amintirea dragilor noștri copii, care pe 
lângă cadourile primite, au simŃit că la școala noastră relaŃia profesori-părinŃi-elevi este 
exemplară. Alături de obiectivele propuse, de dezvoltare a abilităŃilor pentru munca de echipă, a 
creării unor atitudini pozitive faŃă de școală, sclipirea din ochii lor și implicarea lor e dovada vie 
că, dicolo de discursurile despre nutriŃie echilibrată și alimentaŃie sănătoasă, o astfel de 
activitate practică descoperă și consolidează talente nebănuite, un argument pentru ca această 
iniŃiativă să devină o componentă a planului echipei de proiect pentru conturarea brandului de 
școală. 

BUCATE ȘI BUCURII... 
Prof. Mihalachi Dan Romeo - Școala cu cls. I-VIII Nr. 4 Moinești 

ACTUALITATE ȘCOLARĂACTUALITATE ȘCOLARĂ  

Cu ocazia Săptămânii Globale a EducaŃiei, au fost organizate mai multe activităŃi, între care 
menŃionăm Pacea sufletului și pacea socială, organizată de prof. Teodora Plaesu, la Școala 
Spiru Haret, clasa a VII-a B și la Colegiul Vasile Alecsandri, clasele a X-a D și a XII-a H, având ca 
invitat pe părintele Gheorghe Chirica. S-au dezbătut cauzele tulburărilor care apar în lumea 
contemporană și s-au identificat soluŃii de dobândire și de păstrare a păcii, ca dar dumnezeiesc, 
atât la nivel pesonal, cât și la nivel comunitar.(Prof. Teodora Plăeșu) 

SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ A EDUCAłIEI, LA BACĂU 

2010, Anul Crezului creștin a fost omagiat la Școala “Ion Creangă” Bacău în parteneriat cu 
Școala “Spiru Haret” Bacău printr-o dezbatere iniŃiată de Pr. prof. Daniel Popa privind importanŃa 
Crezului creștin în viaŃa Bisericii. La această dezbatere au participat elevi de la cele două școli 
partenere, care activează déjà cu frumoase rezultate în Proiectul Cunoaștere prin comu-
nicare și argumentare, având ca invitat pe  Părintele prof. Adrian Ciobanu, de la Seminarul 
Teologic Sf. Gheorghe din Roman. (Prof. Teodora Plăeșu) 

CREZ ȘI CREDINłĂ 



PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR DE CERC LA RELIGIE  An școlar 2010-2011 

Cercul Metodic Bacău Nord  

Responsabil cerc, Prof. Teodora Plăeșu 

Unitatea școlară unde se desfășoară 
ședinŃa Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lecŃia 
demonstrativă 

Profesorul care susŃine referatul Data, ora 

Scoala “Alexandru cel Bun” Bacau Bogdan Neacsu Bogdan Neacsu 25.11.2010, 

ora 9.00 

Scoala « Spiru Haret » Bacau Teodora Plaesu Teodora Plaesu 24. 02.2011 

ora 9.00 

Scoala Plopana Pr. Bogdan Harabor Pr. Bogdan Harabor  26.05.2011 
ora 9.00 
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Unitatea școlară unde se desfășoară 
ședinŃa Cercului metodic 

Profesorul care susŃine 
lecŃia demonstrativă 

Profesorul care susŃine referatul Data, ora 

Școala cu cls. I-VIII ,,N.Iorga” Bacău 

 

Prof. Lica Mioara  Prof. Păduraru Gema  25.10.2010  
Ora 900 

Școala cu cls. I-VIII Nr. 10 Bacău Prof. Maricica Balint Prof. Coman Mirela 24.02.2011 
Ora 900 

Școala Măgura, Bacău  Prof. Maria Popa    Prof. Avirvareii Elena  26.05.2011 
Ora 1000 

Cercul Metodic Bacău Sud 

Responsabil cerc, Prof. Chirica Mihaela 

Unitatea școlară unde se desfășoară ședinŃa 

Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lec-

Ńia demonstrativă 

Profesorul care susŃine 

referatul 

Data, ora 

Grup Scolar industrial “Letea” Bacău Prof. Diaconu Ștefan Prof. Grosu Agneza 25.11.2010 

Ora 1000 

Colegiul “Henri Coandă” Bacău Pr. Cornel Elisei Prof. Carmen Botez 24.02.2011 

Ora 1000 

Liceul cu program sportiv Bacău Prof. Cristinel Bernacic Prof. Cristina Drăgan 26.05.2011 

Ora 1000 

Cercul Metodic Bacău 1 

Responsabil cerc, Pr. Prof. Căsăneanu IonuŃ 



Cercul Metodic Comănești/ Dărmănești  

Responsabil cerc, Prof. Cristina Gorbănescu 

Unitatea școlară unde se desfășoară 
ședinŃa Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lecŃia 
demonstrativă 

Profesorul care susŃine referatul Data, ora 

Colegiul Tehnic ,,D. Ghika” Comănești 

  

Prof. Cozma Eugen 

  

Prof. IstrateSandra 
 

25 nov.2010 

 ora 12 

  
Școala cu clasele I-VIII Agăș Prof. Bobeică Claudiu 

  

Prof. Gorbănescu Cristina 24 feb.2011 

 ora 12 

Școala cu clasele I-VIII nr. 2 

Dărmănești 

Prof. GhineŃ Carmen Prof. Toncu 

Adriana 

26 mai.2011 
ora 12 

Cercul Metodic Târgu Ocna 

Responsabil cerc, Prof. Jupenschi Constantin—Cornel 

Unitatea școlară unde se desfășoară ședinŃa 
Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lec-
Ńia demonstrativă 

Profesorul care susŃine 
referatul 

Data, ora 

Școala cu clasele I-VIII „GhiŃă Mocanu” 
Onești  

ȘedinŃă organizatorică a 
Cercului Metodic Onești și 

a Cercului Metodic Tg. 
Ocna  

Jupenschi Constantin—
Cornel 

23.10.2010, ora 9,00  

Colegiul NaŃional „Costache Negri” Tg. 
Ocna  

Aura Grama  Aura Grama  26.11.2010, ora 14,30  

Școala de Arte și Meserii Tg. Ocna  Benone-Paul Văsâi  Laura Văsâi  25.02.2011, ora 13,00  

 Colegiul NaŃional „Grigore Moisil” Onești 
Jupenschi Constantin -

Cornel 

Hermina Zakarias  
27.05.2011, ora 13,00 
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Unitatea școlară unde se desfășoară ședinŃa 
Cercului metodic 

Profesorul care susŃine  

lecŃia demonstrativă 

Profesorul care susŃine 
referatul 

Data, ora 

COLEGIUL SPORTIV  

“NADIA COMĂNECI” 

Prof. Vrânceanu Adina 1.Prof. Coșa Daniela 

2. Prof. Cernica Cătălina 

23.11.2010 
Ora 900 

ȘCOALA BOGDĂNEȘTI Prof. Mihoci Mugurel 1.Prof. Lazăr Magda 

2.Prof. łopa Daniela 

24.02.2011 
Ora 900 

ȘCOALA NR.2 MĂNĂSTIREA CAȘIN Prof. Măcălău Vasilica 1.Prof.Cautiș Paula 

2.Prof. Bârgăoanu Otilia 

26.05.2011 
Ora 1000 

Cercul Metodic Onești 

Responsabil cerc, Prof. Bârgăoanu Otilia 

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR DE CERC LA RELIGIE  An școlar 2010-2011 



PLANIFICAREA ȘEDINłELOR CERCURILOR METODICE LA RELIGIE 2010-2011 

Cercul Metodic Moinești  

Responsabil cerc, Prof. Elena Hereș  

Unitatea școlară unde se desfășoară 
ședinŃa Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lecŃia 
demonstrativă 

Profesorul care susŃine referatul Data, ora 

 Școala nr. 4 Moinești 

  

  

Prof. Mihalachi Dan 

  

Prof. Vărvărici Irinel (Șc. Pârjol, 
Băsăști) 

  

25.11.2010 

ora 11,00 

  
Liceul “Spiru Haret” Moinești 

  

Prof. Chelaru Elena 

  

  

Prof. Popa C-tin 

  

  

24.02.2011 

ora 11,00 

Școala “Ștefan cel Mare”Zemeș 

  

Prof. Alupei Mihaela Prof. Alupei Mihaela 26.05.2011 

ora 11,00 
  

Cercul Metodic Podu Turcului 

Responsabil cerc, Prof. Alexandrescu Maria Liana 

Unitatea școlară unde se desfășoară ședinŃa 
Cercului metodic 

Profesorul care susŃine 
lecŃia demonstrativă 

Profesorul care susŃine 
referatul 

Data, ora 

Gr. Sc. ”Al. VlahuŃă” Podu Turcului Alexandrescu Adrian Păunoiu Constantin 25.11.2010 

ora 14 

Gr. Sc. ”Al. VlahuŃă” Podu Turcului Alexandrescu 

Maria Liana 

Rusu Ion 24.02. 2011 

ora 14 

Sc. I-VIII Glavanești Albu Dorin Ana Vasilica Butanu Ion 26.05.2011 
ora 14 

Unitatea școlară unde se desfășoară ședinŃa 

Cercului metodic 

Profesorul care susŃine lec-

Ńia demonstrativă 

Profesorul care susŃine 

referatul 

Data, ora 

  

Școala cu clasele I-VIII „ Mihai Eminescu”, 

Buhuși 

  

  

 Prof. Sandu Elena 

  

Prof. Untea Elena 

Prof. ługlea Petrina 

25.11.2010 

Ora 900 

  

Școala cu clasele I-VIII, Nr 5, Buhuși 

  

  

Prof. Untea Elena 

  

  

Prof. Sandu Elena 

24.02.2011 

Ora 900 

  

Școala cu clasele I-VIII „ Mihail Andrei”, 

Buhuși 

  

Prof. Grigore Dan 

  

Prof. Vișan Lucian 

19.05.2011 

Ora 1000 

Cercul Metodic Buhuși 

Responsabil cerc, Prof. Sandu Elena 
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OSOLOȘ VLAD 
Clasa a VII-a 
,,Nașterea Dom-
nului’’ 
Școala  ,,Emil Ra-
coviŃă’’, Onești 
Prof. Coșa Elena-
Daniela 

ROȘU ELENA 
Clasa a V-a  
,,Nașterea Domnului’’ 
Școala  ,,Emil RacoviŃă’’, Onești 
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HARISMA        30HARISMA        30  ACTUALITATEACTUALITATE  

GRADUL I- SERIA 2010-2012  

Numele( căs….) iniŃiala 
tatălui și prenumele cadrului 

didactic inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didacti

c 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

Anghel (Podaru) D. Vasilica 
Dosar transferat de la Iasi ca 
urmare a titularizării în jud. Bacău 
  

Școala cu clasele I-VIII, 
CoŃofănești COȘA DANIELA   

I 
ȘCOALA “EMIL RACO-

VIłĂ” ONEȘTI 

Bejenaru (Măcălău) V. Vasilica 
Școala cu clasele I – VIII 
Măn. Cașin, jud. Bacău 

GHINEł CARMEN I 
ȘCOALA NR. 2 DĂR-

MĂNEȘTI 

Heisu I. Petru 
Colegiul ,,Mihai 

Eminescu” Bacău 
COTRIHALĂ IOANA I 

ȘCOALA “AL. IOAN. 
CUZA” BACĂU 

MărcuŃ (Lazăr) G. Maria-
Magdalena 

Școala cu clasele I – VIII 
nr. 1  Onești COTRIHALĂ IOANA I 

ȘCOALA “AL. IOAN. 
CUZA” BACĂU 

Nechita (Petrescu) N.  Ionela -
Livioara 

Liceul de artă ,,George 
Apostu” Bacău 

PLĂEȘU TEODORA I 
ȘCOALA “SPIRU HA-

RET” BACĂU 

PanŃiru (Alupei) T. Mihaela 

Școala cu clasele I – 
VIII ,,Ștefan cel Mare” 

Zemeș 
GHINEł CARMEN I 

ȘCOALA NR. 2 DĂR-
MĂNEȘTI 

Numele( căs….) iniŃiala tatălui și 
prenumele cadrului didactic 

inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didactic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

Căsăneanu IonuŃ 
Dosar translatat din 2010 în 2011 

  

Colegiul Tehnic „ A. 
Saligny ” Bacău LEONTE IRINA I ISJ BACAU 

łopa Daniela 
Dosar translatat din 2010 în 2011 

  

Școala „GhiŃă Mocanu” 
Onești 

GORBĂNESCU 
CRISTINA I GRUP ȘCOLAR 

DĂRMĂNEȘTI 

Alupei v. Ionica 

  
Sc."G. Enescu" Moinesti LEONTE IRINA I ISJ BACAU 

Elisei N. Corneliu Ștefan 
Dosar translatat din 2010 în 2011 

  

C. "H. Coandă"  Bacau LEONTE IRINA I ISJ BACAU 

Bejan Fala I. Lucica 

religie romano-catolică 
SAM Răcăciuni 

COJAN LORE-
DANA 

I 
COLEGIUL “V. ALEC-

SANDRI” BACĂU 

Mihăilă (Antal Berbecaru) R.Carmen 

religie romano-catolică 

SAM "Scarlat Longhin" 
Dofteana 

TUDOR ANA I ȘCOALA PÎRGĂREȘTI 

Radu (Vizitiu) I. Ana Oana 

religie romano-catolică 
Sc.. Nr.2 Dărmănesti 

APOSTU VIO-
LETA 

I 
LICEUL TEOLOGIC 

“FERICITUL IEREMIA” 
ONEȘTI 

GRADUL I- SERIA 2009-2011  

REPARTIłIA METODIȘTILOR PENTRU INSPECłIILE PENTRU GRADELE DIDACTICE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 - 2011 



GRADUL I- SERIA 2010-2013  

 

ANUL ACESTA NU AU DE EFECTUAT INSPECłII 

 

Numele( căs….) 
iniŃiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Centrul de 
perfecŃionare 

solicitat 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Grad
ul 

didac
tic 
  

Unitatea de 
învăŃământ 

Stratulat (căs. Istrate) A. 
Sandra 

Școala cu clasele I-
VIII, nr. 1, 
Comănești 

Universitatea “ Al. 
I. Cuza“, Iași 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

I 
GR.ȘC. CONS-

TRUCłII  DE MAȘI-
NI  DĂRMĂNEȘTI 

Cautiș P. Petrică Colegiul NaŃional 
“D. Cantemir“, 

Onești 

Universitatea Bu-
curești COȘA DANIELA I 

ȘCOALA “EMIL 
RACOVIłĂ” ON-

EȘTI 
Adafinei (căs. Popa) I. 
Maria 

Școala cu clasele I-
VIII “ Emil Brăescu“, 

Măgura 

Universitatea Bu-
curești 

LEONTE IRINA I ISJ BACAU 

Moraru (căs. Dogaru) 
Celina 

religie romano-catolică 

Școala cu clasele I-
VIII, Nicolae 

Bălcescu 

Universitatea “ Al. 
I. Cuza“, Iași 

COJAN 
LOREDANA 

I 

  

C.N. “VASILE 
ALECSANDRI” 

BACĂU 

PREINSPECłII- Gradul I- SESIUNEA 2014 

  

Numele( căs….) iniŃiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de învăŃământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didacti

c 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

BURLACU I. EUSEBIU Colegiul 

“Grigore Antipa“, Bacău 

NECULCEA MANUELA I ȘCOALA „CTIN 
PLATON” BACĂU 

PĂDUREANU CARMEN- 
IONELA 

  

Școala cu clasele I-VIII, nr.7, 
Comănești 

DOSAR TRANSFERAT 
LA ED. PLASTICA 

    

HOREANGĂ A. FLORIN Colegiul Tehnic 
“Grigore Cobălcescu“, 
Moinești 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

I GRUP ȘCOLAR 
DĂRMĂNEȘTI 

PURCARU GH. GEORGE- 
ADRIAN 

Colegiul Economic 

“Ion Ghica“, Bacău 

LEONTE IRINA I ISJ BACĂU 
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GRADUL II- SERIA 2009-2011  

(Se va efectua  inspecŃia specială  finalizată cu acordarea unei note- conform modelului postat pe site) 

Numele( căs….) iniŃiala tatălui 
și prenumele cadrului didactic 

inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didactic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

Popa (căs.Bârgăoanu) Gh. Otilia- 
Anuca 

Dosar translatat din 2010 în 2011 
  

Școala cu clasele I-VIII 
„GhiŃă Mocanu” Onești LEONTE IRINA I ISJ BACĂU 

Burlacu D. Magdalena 

Școala cu clasele I – 
VIII ,,George Călinescu” 

Onești 
COȘA DANIELA I 

ȘCOALA “EMIL RACO-
VIłĂ” ONEȘTI 

Grigore C. Dan-Constantin 

Școala cu clasele I – 
VIII ,,Mihail Andrei” 

Buhuși 

PLĂEȘU 
TEODORA 

I 
ȘCOALA “SPIRU HARET” 

BACĂU 

Mihalachi R. D. Dan - Romeo 
Școala cu clasele I – VIII 

Nr. 4 Moinești 
HEREȘ ELENA I 

ȘCOALA “ȘT.LUCHIAN” 
MOINEȘTI 

Miron V. IonuŃ - Constantin 

Școala cu clasele I – VIII 
Nr. 1 Pâncești, com. 

Sascut 

CERNICA 
CATALINA 

I 
ȘCOALA “GEORGE 

CĂLINESCU” ONEȘTI 

Rusu (Umbrărescu) I. Ana-Maria 
Școala cu clasele I – VIII 

Nr. 7 Onești LICA MIOARA I 
ȘCOALA “NICOALE 

IORGA” BACĂU 

Sănducu (Olteanu) I. Loredana 
Colegiul NaŃional ,,V. 

Alecsandri” Bacău 
SANDU ELENA I 

ȘCOALA “MIHAI 
EMINESCU” BUHUȘI 

ługlea G. Petrina Școala Blăgești SANDU ELENA I 
ȘCOALA “MIHAI 

EMINESCU” BUHUȘI 

Vișan V. Lucian 

Școala cu clasele I – 
VIII ,,Ion  Rotaru” Valea 
lui Ion, Com Blăgești 

SANDU ELENA I 
ȘCOALA “MIHAI 

EMINESCU” BUHUȘI 

Vîrlan (Heisu) N. Mihaela 
Școala cu clasele I – 

VIII ,,Mihai Drăgan” Bacău 

CHIRICA 
MIHAELA 

I 
ȘCOALA “ALECU 
RUSSO” BACĂU 

Antal I . Andrei Ionut 

  
Școala cu clasele I-VIII 
„Miron Costin” Bacău 

  

CASANEANU 
IONUł 

II 
COLEGIUL TEHNIC 
“ANGHEL SALIGNY” 

BACĂU 
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GRADUL II- SERIA 2010-2012  

 

Numele ( căs….) iniŃiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Centrul de 
perfecŃionare 

solicitat 

Numele și 
prenumele 

metodistulu
i 

Gradul 
didacti

c 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

Gavriliu (căs. Chindea) 
N. Olimpia 

Colegiul NaŃional 
Pedagogic 

“Ștefan cel Mare“, Bacău 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași 

NECULCEA 
MANUELA 

I ȘCOALA „CTIN 
PLATON” 
BACĂU 

Zota N. Elena Colegiul Tehnic 
“Gr. Cobălcescu“, 
Moinești 

Universitatea 
“ Babeș Bolyai“, 
Cluj- Napoca 

HEREȘ 
ELENA 

I ȘCOALA « ȘT. 
LUCHIAN” 
MOINEȘTI 

Păunoiu A. Constantin Școala  cu clasele I-VIII, 
Huruiești 

  

Universitatea 
București 

NICOLAU 
RALUCA 

I ȘCOALA 
„MIRON 
COSTIN” 
BACĂU 

Iftime C. Neculai Școala  cu clasele I-VIII, 
Asău 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași 
MIRON 
AURICA 

I ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
ASĂU 

Bobeică F. Claudiu Școala  cu clasele I-VIII, 
Agăș 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași MIRON 
AURICA 

I ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
ASĂU 

Poenaru I. Ilie Școala  cu clasele I-VIII 

“C. Platon“, Bacău 

Universitatea 
“ Valahia“, Târgo-
viște 

PETRESCU 
IONELA 

II LICEUL DE 
ARTĂ BACĂU 

Cozma N. Eugen- Teo-
harie 

Colegiul Tehnic 

“D. Ghika“, Comănești 

Universitatea 
“ 1 Decembrie 
1918“, Alba Iulia 

HEREȘ 
ELENA 

I ȘCOALA „ȘT. 
LUCHIAN„ 
MOINEȘTI 

Oprea (căs. Gavriliu) G. 
Veronica 

Colegiul NaŃional 

“Gh. Vrânceanu“, Bacău 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași 

LEONTE 
IRINA 

I ISJ BACĂU 

Grozescu m. Andrei Colegiul Tehnic 

“P. Poni“, Onești 

Universitatea 
“ Lucian Blaga“, 
Sibiu 

CHIRICA 
MIHAELA 

I COL. NAł 
PEDAGOGIC 
„ȘT.CEL MARE” 
BACĂU 

Pleșca (căs. Cautiș) P. 
Paula 

Școala cu clasele I-VIII, 
nr.1, Onești 

Universitatea 
București 

GORBĂNESC
U CRISTINA 

I GR.ȘC. CONS-
TRUCłII  DE 
MAȘINI  
DĂRMĂNEȘTI 

Cristea I. IonuŃ 

  

Grupul Școlar Auto, 
Onești 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași 

CERNICA 
CĂTĂLINA 

I ȘCOALA 
“GEORGE 
CĂLINESCU” 
ONEȘTI 

Spătaru (căs. Abageru) 
Elena Vasilica 
Dosar translatat din 2010 
în 2012 

Școala „Al. Șafran ” 
Bacău 

Universitatea 
“ Al. I. Cuza“, Iași 

LEONTE 
IRINA 

I ISJ BACĂU 

 

GRADUL II- SERIA 2010-2012  

Numele( căs….) 
iniŃiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic inspectat 

Unitatea de 
învăŃământ 

  

Centrul de 
perfecŃionare 

solicitat 

Numele și 
prenumele 

metodistulu
i 

Gradul 
didactic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

DEMȘA (căs. 
FARCAȘ- PETRIC) 
P. VERONICA 

Școala cu clasele I-VIII, 
Fundu Răcăciuni 

Universitatea 

“ Al. I. Cuza“, Iași 

COJAN 
LOREDANA 

I C.N. “VASILE 
ALECSANDRI” 

BACĂU 
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PREINSPECłII- Gradul II- SESIUNEA 2013 

 Se va efectua o inspecŃie curentă- C1, finalizată cu acordarea unui calificativ  

Numele( căs….) iniŃiala 
tatălui și prenumele cadrului 

didactic inspectat 

Unitatea de învăŃământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Grad
ul 

didac
tic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

GENES CORINA- ELENA Școala cu clasele I-VIII, Bârsănești POPA DANIEL I ȘCOALA „ION 
CREANGĂ” BACĂU 

VRÎNCEANU G. ADINA Colegiul Sportiv “Nadia Comăneci“, 
Onești 

COȘA DANIELA I ȘCOALA “EMIL 
RACOVIłĂ” ONEȘTI 

NICA VASILICĂ Colegiul Economic“Ion Ghica“, 
Bacău 

NECULCEA 
MANUELA 

I ȘCOALA „CTIN 
PLATON„ BACĂU 

PĂDUROIU (căs. GÎNSCĂ) I. 
MĂDĂLINA 

Școala cu clasele I-VIII, CăiuŃi CERNICA 
CĂTĂLINA 

I ȘCOALA “GEORGE 
CĂLINESCU” ON-
EȘTI 

HĂRĂBOR G. BOGDAN Școala cu clasele I-VIII, Plopana PETRESCU 
IONELA 

I LICEUL DE ARTĂ 
BACĂU 

VĂRVĂRICIU IRINEL Școala cu clasele I-VIII, Pârjol POPA DANIEL I ȘCOALA „ION 
CREANGĂ” BACĂU 

AVÎRVARII ELENA Școala cu clasele I-VIII “Ion Luca“, 
Bacău 

PETRESCU 
IONELA 

I LICEUL DE ARTĂ 
BACĂU 

DURAC IONEL- CIPRIAN Colegiul Tehnic “D. Mangeron“, 
Bacău 

CĂSĂNEANU 
IONUł 

II C. T. “ANGHEL 
SALIGNY” BACĂU 

SCRIPCARU ȘT. CRISTIAN 

Religie catolică 

Colegiul Tehnic “P. Poni“, Onești APOSTU 
VIOLETA 

I LICEUL TEOLOGIC 
“FERI. IEREMIA”  

BUTACU SILVESTRU 

Religie catolică 

Școala cu clasele I-VIII, Sănduleni SCRIPCARU 
MONICA 

I LICEUL TEOLOGIC 
“FERICITUL 
IEREMIA” ONEȘTI 

  
TUDOR ( căs. SOCACIU) P. 
MARILENA 

Religie catolică 

Școala cu clasele I-VIII, Tg. Trotuș APOSTU 
VIOLETA 

I LICEUL TEOLOGIC 
“FERICITUL 
IEREMIA” ONEȘTI 

DEFINITIVAT ROMANO-CATOLIC - SESIUNEA 2011 

(Se va efectua o inspecŃie specială finalizată cu acordarea unei note- conform modelului postat pe site) 

Numele( căs….) 
iniŃiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic  

Unitatea de 
învăŃământ 

 

Centrul de 
perfecŃionare 

solicitat 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didactic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

BODOR (căs. 
MĂLĂUCESCU) M. 
SILVIA 

Școala cu clasele I-VIII 

“Al. cel Bun “BerzunŃi 

Universitatea 

 “ Al. I. Cuza“, Iași 

SCRIPCARU 
MONICA 

I LICEUL 
TEOLOGIC “FER 
IEREMIA”ONEȘTI 

CIURARU S. MARIUS- 
LIVIU 

Școala cu clasele I-VIII 

“M. Drăgan“, Bacău 

Universitatea 

 “ Al. I. Cuza“, Iași 

DUMEA DANISIA I ȘCOALA “M SA-
DOVEANU”  

COJOCARU (căs. 
HORVAT) A. A. ADINA 

Școala cu clasele I-VIII, 
nr.1, Sărata 

Universitatea 

 “ Al. I. Cuza“, Iași 

PAVEL ANA I C. T. “A 
SALIGNY”  

TANKO (căs. GORBE) 
Z. ANNA 

Școala cu clasele I-VIII 
“Dani Gergely“, 
Ghimeș 

Universitatea 
 “Babeș Bolyai“, 
Cluj Napoca 

TUDOR ANA I  ȘCOALA PÎR-
GĂREȘTI 
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DEFINITIVAT - SESIUNEA 2011 

Numele( căs….) 
iniŃiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic inspectat 

Unitatea de învăŃământ 

  

Centrul de 
perfecŃionare 

solicitat 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Gradul 
didactic 

  

Unitatea de 

învăŃământ 

PRAVĂł I. SILVIU- 
IONEL 

Școala cu clasele I-VIII, nr. 
1, Valea Seacă 

Universitatea  “ 
Ovidius“, Con-
stanŃa 

CĂSĂNEANU 
IONUł 

II C. T. “ANGHEL 
SALIGNY” BA-
CĂU 

NEACȘU I. BOGDAN Școala cu clasele I-VIII 

“Al. cel Bun “, Bacău 

Univ.ersitatea  “ 
Lucian Blaga“, 
Sibiu 

CHIRICA 
MIHAELA 

I COL NAł 
PEDAGOGIC 
„ȘT CEL MARE” 
BACĂU 

ALBU (căs. DORIN) V. 
ANA- VASILICA 

Școala cu clasele I-VIII 

Glăvănești 
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26 DECEMBRIE - Soborul Precuratei Fecioare Maria, Nãscatoarea de Dumnezeu  

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, 
cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. 

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare 
decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe 

Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim!  



 1. Realizarea eternului feminin 
„ÎnŃelepciunea și-a zidit sieși casă… casa înŃelepciunii lui 

Dumnezeu”  (Pilde 9, 1-2). 

Textul de mai sus descoperă înainte de vreme realitatea 
venirii lui Dumnezeu în lume prin întruparea din Fecioara Maria. 

ÎnŃelepciunea, „sofia”, „logosul” sau raŃiunea așa cum a fost 
cunoscută încă înainte de Nașterea Domnului, a fost înŃeleasă de 
către filosofii antici într-un mod diferit. Încercând să găsească idealul 
vieŃuirii pământești, filozofia precreștină  imaginează un sistem 
axiologic în structură piramidală, în care, la loc de cinste se afla 
ÎnŃelepciunea ca virtute. Dobândirea acestei virtuŃi-idei era scopul 
existenŃei umane. Tentativa de a dobândi fericirea astfel era urmată 
însă întotdeauna de tristeŃe și deziluzie. Ideea de înŃelepciune, chiar 
dacă era iubită nu putea să-i acorde omului reciprocitate și nu 
rămânea decât cel mult  la nivelul  unei idolatrizări intelectuale. Omul 
nu era mulŃumit și nu putea să-și ostoiască setea de Dumnezeu- iubire 
cu care a fost înzestrat prin creaŃie: Fericitul Augustin „făcutu-ne-ai 
năzuitori spre Tine, Doamne și neliniștit este sufletul meu până ce-și 
va afla odihna întru Tine”. Filosofii eșuau adeseori și cădeau în acel 
pesimism antic guvernat de legile destinului implacabil - moira, fatum-
ul  etc. 

Creștinismul vine să descopere realitatea existenŃei logosului 
nu ca idee, ci ca persoană a Sfintei Treimi, „vie” și capabilă să intre în 
relaŃie de iubire cu făptura creată „după chipul Său”. 

Logosul sau raŃiunea dumnezeiască prin care Dumnezeu-Tatăl 
aduce lumea la existenŃă este însuși Fiul Său, Iisus Hristos, cel care „s-
a făcut trup și s-a sălășluit întru noi” (Ioan 1, 14). El este „raŃiunea 
dumnezeiască ce viază creaŃia prin acei logoi”1, este ÎnŃelepciunea ce 
își găsește „Lăcaș” în Fecioara Preacurată. „Biserică a Dumnezeului 
celui viu”, Fecioara Maria se înveșnicește și traduce către nemurire 
acel etern feminin al filosofilor. Eternitatea umanităŃii în general și a 
femeii în special se adapă de la „izvorul cel viu și nesecat al 
nestricăciunii”; nemurirea  omului Ńine de veșnicia dumnezeirii fără de 
care nici nu ar putea exista. Crearea Evei din coasta lui Adam, în timp 
ce acesta dormea (pentru a nu se  mândri - Sfântul Chiril al 
Ierusalimului) naște în bărbat bucurie „iată os din oasele mele și carne 
din carnea mea”; curgerea sângelui din coasta Mântuitorului în timpul 
„somnului de pe Cruce” spre Fecioara Maria, așa cum o arată și 
iconografia, o vădește pe aceasta ca imagine vie a Bisericii, pe care 
„porŃile iadului nu o vor putea birui” (Mt. 16, 18) și care stârnește 
mirarea îngerilor prin curăŃenia sa.  

„Dumnezeu se face om ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Sf. 
Atanasie cel Mare). Fecioara Maria se îndumnezeiește prin zămislirea 
lui Hristos în ea, dăruiește lui Dumnezeu din trupul său, din 
„sângiurile sale”. Ea capătă de atunci legătura fiinŃială cu „eonul esha-
tologic”2 , cu „viaŃa veacului ce va să fie”. 

Mireasa apocalipsei înveșmântată cu soarele și luna este imagi-
nea fericirii depline descoperită în femininul Maicii Fecioare în care s-a 
sălășluit Dumnezeu, grădină a vieŃuirii îngerești, Athosul veșniciei.  

 

2. Legătura fiinŃială cu Hristos 

 
Maică și  Fecioară, calităŃi pe care și le  exercită în legătură cu 

Fiul său - Dumnezeu, Maria devine prototip pentru orice femeie 
creștină. Acceptarea  lui Hristos în suflet înseamnă „predarea cu totul 
în faŃa lui  Dumnezeu”. Mirese ale  Cerului prin logodirea cu Hristos 
sau mame prin descoperirea zămislirii unei noi vieŃi, femeile creștine 
pășesc pe același drum către unirea cu Hristos ca și Maica Domnului. 

„Hristos a venit să reunească sciziunile creaŃiei: cerul cu 
pământul, văzutul cu nevăzutul, bărbatul cu femeia, creatul cu 
necreatul”3 .  

Femeia care-l descoperă pe Hristos în ea devine loc în 
care se restabilește și  „restaurează întreaga creaŃie”4 . 

„Minunată este legătura între Adam și Raiul în care a fost 
așezat; dar mai minunată este între Hristos și dumnezeiescul sân al 
Preacuratei Maici - în care s-a arătat, care s-a făcut rai. Și dacă, așa 
precum tâlcuiește Sfântul Grigorie de Nyssa  „Adam cel căzut, 
izgonit din Rai a fost trimis fără casă în acest Ńinut plin de boli și de 
osteneală”, a rânduit Dumnezeu casă preasfântă, pe Maica  Sa, 
Născătoarea de Dumnezeu”5.  Biserica o numește pe Maica 
Domnului: „rai de taină ești Născătoare de Dumnezeu care ai 
odrăslit nelucrat pe Hristos, de care lemnul Crucii cel de viaŃă 
purtător pe pământ s-a sădit” (Catavasia Sfintei Cruci). 

Legătura Fecioarei cu Hristos Dumnezeu implică o 
participare totală a voinŃei în care se angajează cu întreaga sa fiinŃă. 
„În Omilia sa la sărbătoarea Buneivestiri, Nicolae Cabasila expune 
în mod sintetizat învăŃătura SfinŃilor PărinŃi cu privire la Maica 
Domnului: „Întruparea a fost nu numai lucrarea Tatălui, a virtuŃii 
Sale și a Duhului Său, ci și lucrarea voinŃei și a credinŃei Fecioarei”. 
Fără consimŃământul celei fără de prihană, fără credinŃa ei, acest 
proiect ar fi fost tot atât de nerealizabil ca și fără intervenŃia celor 
Trei Persoane divine. Dumnezeu a luat-o ca Maică numai după ce 
a învăŃat-o și a convins-o și a luat trup din trupul ei numai pentru 
că ea a voit să-i ofere trupul ei. Așa cum a dorit să se întrupeze, 
tot așa a voit ca Maica Sa să-L zămislească cu voia ei pe deplin 
liberă și din tot sufletul”6 . 

În Ortodoxie, monahiile sunt numite maici, deoarece, nu 
sunt doar logodite cu Mirele ceresc, ci au și datoria de a-L naște 
pe Hristos spiritual în adâncul fiinŃei lor după modelul Fecioarei 
Maici. Calea monahală se alege liber „Fie mie după cuvântul tău” 
precum și calea maritală. Ambele au ca esenŃă și finalitate 
întâlnirea și legătura neîntreruptă cu Dumnezeu Cuvântul care ar 
trebui să se nască la fel în orice femeie creștină. „O mamă poate 
să nască pe Dumnezeu dacă la rândul ei s-a născut din misterul 
ioachimic de lângă Vitezda - din rugăciune și nu din plăcere, fiindcă 
rugăciunea este cea care pogoară îngerii și restaurează omul spre 
adevărata fericire”7 .  

În general, paradigma feminităŃii își găsește sensul. 
„Femeile au rămas mironosiŃe, mereu prezente în apropierea lui 
Hristos, ungându-L și împlinind totodată străvechile rânduieli 
pentru noi toŃi. Ele spală morŃii, ele sunt cele ce aduc pomelnicele, 
ele sunt văzute în zilele îndătinate în cimitire îngrijind mormintele, 
ele sunt cele care luptă cu o răbdare îngerească pentru înscrierea 
în viaŃa liturgică a multora dintre bărbaŃi”8 . Nădejdea de mântuire 
este la ele de nestins. 
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 Maria se retrase în camera ei şi melancolică 
se aşeză în faŃa ferestrei. Ochii ei azurii se umplură 
de lacrimi, gândindu-se cu tristeŃe că, poate Moş 
Crăciun va uita şi anul acesta de ea. Mai erau câteva 
ore şi toată lumea va sărbători tainica şi Sfânta zi a 
Naşterii Domnului Iisus Hristos. 

FetiŃa trimisese moşului o scrisoare în care 
cerea să aducă, măcar anul acesta, ei şi fr ăŃiorilor 
săi, câte un dar, cât e mic. Pentru părin Ńi a cerut cu 
smerenie sănătate şi lini şte sufletească. S-a urcat în 
pat gândindu-se la toate acestea. 

Deodată din cer mii de fluturi albi au început 
să danseze feeric în ritm de vals şi să coboare spre 
pământ pentru a înfrumuseŃa această noapte 
magică. În joaca lor, frăŃiorii scriseseră cu litere de 
gheaŃă pe geamul fetei: ,,Maria,vine Moş Crăciun!’’ 
Atunci Maria sări sprintenă din pat când văzu 
această minune şi zări o caleaşcă de gheaŃă trasă de 
doisprezece reni cu coarne de argint din care coborî 
chiar Moş Crăciun. Părul cărunt îi ieşea din scufia 
roşie acoperindu-i umerii gârboviŃi. Când coborî pe 
pământ puterile îi reveniră şi, ridicând sacul 
încărcat cu daruri, se apropie de casa Mariei… 
inima ei tresări de emoŃie la gândul că va fi faŃă-n 
faŃă cu Moşul, pe care nu-l mai văzuse de doi ani. La 
auzul bătăii puternice cu toiagul în uşa sa fetiŃa 
deschise, iar în prag l-a văzut pe Moş Crăciun ce îi 
zâmbea cu drag. 

-Maria, fata moşului, să nu fii supărată pe 
mine că în ultimii ani nu te-am mai vizitat. Cred că 
din cauza atâtor griji care s-au abătut asupra mea 
am cam încurcat străzile. Au primit daruri to Ńi ai 
casei. Dintr-un săculeŃ Moşul scoase cu blândeŃe un 
pui roşcat de căprioar ă, care şi sări repede în braŃele 
primitoare ale Mariei. 

-Moşule, ce bun eşti! Mi-ai adus o 
căprioar ă!!! 

-Da, Maria, e atât de firavă... Am găsit-o 
aproape acoperită de omăt şi am adus-o să o 
îngrijeşti tu până creşte mai mări şoară, iar apoi să o 
duci în pădure, căci acolo este casa ei. 

FetiŃa, a cărei inimă vibra de fericire, îşi 
aminti de mama ei care zăcea în pat bolnavă şi 
alergă cu puiul în braŃe să se bucure şi ea de 
minunatul cadou. Moş Crăciun privi cu duioşie în 

urma lor şi ieşi afară, unde fulguşorii aşternur ă 
deja peste întreg pământul o mantie pufoasă 
Ńesută cu fire de borangic. Când reveni în 
cameră fetiŃa o găsi împodobită ca pentru 
Crăciun. Masa era încărcată cu felurite 
mâncăruri, fructe şi dulciuri, iar un brad uria ş 
străjuia lângă fereastră, luminând încăperea cu 
mii de steluŃe multicolore. CodruŃ, unul din 
fr ăŃiorii Mariei o strig ă somnoros: 

-Maria,hai repede, să-Ńi arăt ceva...! 

Fata se ridică iute din pat şi privind 
buimăcită în jur î şi dădu seama că totul fusese 
un vis...dar îşi urmă fratele mai mic în camera 
alăturat ă. 

          Minune! Într-un colŃ se afla un brad cu 
globuri strălucitoare, lumânări şi ghirlande 
aurii, iar sub el îi aşteptau multe daruri. Nu era 
bradul falnic din vis, dar pe obrajii ro şii ai 
Mariei se prelinseră două perle preŃioase, de 
fericire. În cameră apăru mama fetiŃei,veselă, 
cu o tavă plină de bunătăŃi. 

- Dragii mei, e Crăciunul!!! Să-l 
întâmpinăm cu colinde! 

- Mamă, te-ai însănătoşit! se mirară 
bucuroşi copiii. 

Din spatele ei îşi făcu apariŃia botişorul 
catifelat al unui pui de căprioar ă. Maria 
rămase fără cuvinte. Era totul aproape ca în 
visul ei. 

- De unde a apărut această micuŃă 
căprioar ă? 

- Am găsit-o în faŃa uşii, zgribulit ă de 
frig. A nins toată noaptea! 

Într-una din tainicile c ămăru Ńe ale 
sufletului Mariei această zi va rămâne 
întipărit ă pentru totdeauna acolo. Spiritul 
Crăciunului învinsese din nou făcând o familie 
fericit ă. 

În văzduh, printre fluturii albi de nea, 
scria cu litere argintii: 

                            ,,Crăciun fericit!!!”  

Vis de iarnă... 

HuŃuliac  Denisa   Clasa a V-a B   

Prof. Coșa Elena-Daniela Școala cu clasele I-VIII ,,Emil RacoviŃă” Onești, Jud. Bacău 
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 EducaŃia exprimă, așadar, o funcŃie exclusiv umană și de natură pur spirituală, ea constituind mijlocul devenirii omului și al perfecŃionării 
lui.1 

 Fenomen conŃinând forme de manifestare specifice prin raportare la anumite sisteme de referinŃă (familia, școala ca instituŃie, grupul de 
prieteni, mass-media) în funcŃie de mediul rural sau urban, vârstă, tipuri de activitate, educaŃia presupune acŃiunea premeditată și sistematică 
asupra fiinŃei umane, astfel încât să fie dirijată spre un scop precis înaintea derulării acŃiunii. Omul nu există ca persoană decât în comuniune, în 
fiinŃarea faŃă către faŃă cu semenul lui; izolat, el încetează de a mai fi întreg. Rezultatele pe care educatorul vrea să le obŃină prin intermediul 
activităŃii educative în formarea personalităŃii omului se sintetizează în noŃiunea de ideal. 

 Idealul perfecŃiunii umane îl aflăm în Iisus Hristos. ,, Din toŃi pedagogii lumii, nimeni nu ne-a învăŃat mai frumos și mai nobil sensul 
adevărat al vieŃii; nimeni nu ne-a indicat cu atâta precizie că adevărul în materie de creștere stă în a fi desăvârșit precum „ Tatăl nostru cel din 
ceruri desăvârșit este”. Nici o religie, nici un întemeietor de religie n-a prezentat mai minunat ca Dânsul că scopul existenŃei umane este de a 
transcende realitatea pentru ca omul să se salveze de păcat și graŃia divină să încoroneze natura.”2 SfinŃii Apostoli, primii pedagogi creștini de 
după Hristos, pornesc în misiunea lor după ce primesc de la Mântuitorul îndemnul-poruncă: „Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. 
Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăŃându-le să păzească toate câte v
-am poruncit vouă, și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului”(Matei 28, 18-20). Porunca aceasta implică în chip necesar și o 
activitate educativă: încredinŃându-li-se misiunea de a învăŃa pe alŃii, Apostolii au parte și de garanŃia reușitei, pentru că la temelia misiunii se 
găsește însăși puterea lui Hristos-Dumnezeu. 

 ÎnvăŃător prin excelenŃă, cu fapta îngemănată cu cuvântul, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Iisus Hristos constituie pentru Apostoli, 
dar și pentru fiecare dintre noi, modelul suprem al educaŃiei creștine de acum și din toate timpurile și locurile; Iubire și Lumină deopotrivă, în El 
aflăm dragostea desăvârșită, bunătatea desavârșită, smerenia desăvârșită. „ În mod ontologic și structural avem nevoie de modele pentru că omul 
însuși este chipul unui model suprem, este chip și asemănare a lui Dumnezeu. Deși Întruparea are loc, istoric, după crearea omului, totuși 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Fiului Său întrupat. Hristos este modelul umanităŃii întregi, al cosmosului, al întregii existenŃe, pentru că 
toate în existenŃă se recapitulează în firea umană și în firea divină a Mântuitorului Iisus Hristos.”3 SfinŃii și Maica Domnului reprezintă cele mai 
înalte modele educative la nivel uman.   

 ExperienŃa pedagogică creștină a Apostolilor, încununată de succes, este cea mai strălucită interpretare a preceptelor evanghelice asupra 
educaŃiei umane, ei reușind, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin ostenelile lor, să atingă în chip plenar idealul creștin., ideal ce vizează realizarea 
omului ca fiinŃă care se ridică mai presus de limitele sale fizice și tinde spre natura spirituală superioară, ghidându-se după o normă de căpătâi – 
iubirea creștină –și aplicând-o în raporturile sale universale. Trup și suflet, alcătuind o singură fiinŃă (Facere 2, 7), omul are nevoie de educaŃie 
morală creștină, pentru fiecare dintre aceste laturi existenŃiale. Cele două laturi ale fiinŃei umane, deși distincte, sunt nedespărŃite în timpul vieșii 
omului pe pământ și trăiesc în armonie cât timp păcatul nu le vatămă, aducându-le suferinŃă. Trupul a fost creat să fie purtătorul unei vieŃi 
duhovnicești („templu al Duhului Sfânt”, I Cor. 3, 16-17) și, deși inferior sufletului, nu este o umbră a acestuia. Dumnezeu acordă trupului o 
valoare deosebită prin Întruparea Fiului Său; trupul a participat la toate faptele mântuitoare ale lui Hristos pentru neamul omenesc, iar Învierea 
Mântuitorului ne-a arătat că și după moarte cele două elemente ale fiinŃei umane rămân unite pentru vecie (legătura dintre ele nefiind ruptă prin 
moartea fizică), pentru ca, după Judecata din urmă, să fim fericiŃi veșnic sau pedepsiŃi veșnic și în trupurile noastre. Totuși, întâietatea, în ordinea 
fiinŃei, o are sufletul.  

 Pentru a putea atinge idealul desăvârșirii, educaŃia creștină trebuie să-și alimenteze puterea de comuniune harică a omului cu Dumnezeu, 
comuniune care poate fi împlinită numai de sufletul purificat de patimi și păcate prin cultivarea virtuŃilor și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, 
izvor al nevoii de educaŃie religioasă împlinitoare a tuturor facultăŃilor sufletului omenesc – intelect, sentiment, voinŃă – într-o trăire unită în 
relaŃia cu Dumnezeirea. Cunoașterea lui Dumnezeu și trăirea prezenŃei Lui în viaŃa personală, constituie reperele de bază ale educaŃiei religioase, 
repere derivate din cele două părŃi ale religiei - cunoaștere(teorie) și trăire(practică) – lucru subliniat și de Fericitul Augustin: religio est modus 

cognoscendi et colendi Deum - („ Religia este  

“Rugăciunea la cumpăna dintre ani este o rugăciune care „pune în 
cumpănă“ rostul vieŃii noastre pe pământ. Nu e vorba de o simplă trecere 

de la o oră la alta, ci se dorește a fi o trecere de la o stare la alta, de la o 
stare spirituală mai puŃin bună la una mai bună. Sfântul Ioan Gură de Aur, 
întrebându-se despre rostul vieŃii noastre pământești trecătoare, zice: „Ce 
folos de viaŃa aceasta pământească trecătoare dacă în ea nu ne ostenim să 

dobândim viaŃa veșnică netrecătoare!?“ Iar viaŃa cea netrecătoare se 
dobândește prin rugăciune și fapte bune. Noi nu putem săvârși fapte bune 
dacă Dumnezeu Cel Bun - singurul fiind bun prin natură - nu ne dăruiește 

harul Său. Noi trăim din mila, din harul, din milostivirea lui Dumnezeu, Care 
ne ajută să împlinim în viaŃa noastră voia Lui.  

 
Să cerem lui Dumnezeu - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - să ne ajute să sfinŃim 
timpul vieŃii noastre. Iar dacă în viaŃa noastră, în anul trecut am trăit timp 
căzut, timp de lenevire, timp de nerodire, timp de uitare a lui Dumnezeu, 

timp de neglijare a semenilor noștri, în anul în care am intrat acum să 
corectăm capitolele, frazele, propoziŃiile și cuvintele din viaŃa noastră, să le 

îmbunătăŃim, să le facem conforme cu voia lui Dumnezeu și cu voia 
sfinŃilor.” 

    † DANIEL 

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 

RUGĂCIUNE LA ÎNCEPUT DE   AN 
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul 

viețțțții șșșși al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută șșșși nevă-
zută, Care ai pus vremile șșșși anii întru a Ta stăpânire șșșși îndrep-

tezi toate cu iconomia Ta cea cerească șșșși întru tot bună, 
mulțțțțumim ȚȚȚȚie pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut 
asupra noastră în toată vremea trecută a viețțțții noastre șșșși Te 
rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvintează cununa 

anului ce a sosit cu bunătatea Ta șșșși păzeșșșște pe binecredincioșșșșii 
creșșșștini români de pretutindeni, pe păstorii șșșși învățțțțătorii 

noșșșștri; înmulțțțțeșșșște zilele viețțțții noastre întru sănătate deplină 
sufletească șșșși trupească șșșși ne dăruieșșșște sporire în toate faptele 

cele bune. Dăruieșșșște de sus bunătățțțțile Tale întregului Tău 
popor: sănătate șșșși mântuire șșșși întru toate bună sporire.  

Sfântă Biserica Ta, țțțțara noastră cu toate orașșșșele 
șșșși satele, izbăveșșșște-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne 
tuturor pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le 
cu puterea Ta, iar pe noi întăreșșșște-ne, Doamne, întru iubirea 

Cea către Tine șșșși întreolaltă, ca să ne învrednicim cu inimă cu-
rată totdeauna a aduce mulțțțțumire ȚȚȚȚie, Părintelui Celui fără de 
început șșșși Unuia Născut Fiului Tău șșșși Preasfântului șșșși bunului 
șșșși de viațțțță făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru 
o ființțțță, șșșși a cânta preasfântului Tău nume: Slavă ȚȚȚȚie, Dumne-

zeului șșșși Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! AMIN. 


