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2 Introducere 

 

Introducere 

În România secolului al XXI-lea, cultura educaţională dominantă valorizează 

prezentul şi este însetată să facă faţă provocărilor viitorului, căzând foarte frecvent în 

capcana ignorării trecutului care, de altfel, merită o subliere continuă. Pentru a remedia 

situaţia, educatorii contemporani trebuie să afirme sau să reafirme principiile educaţionale 

postulate de credinţa creştină şi identificate de educatori în trecut. Luând în considerare 

paradigma creştină, nu facem altceva decât să subliniem rolul determinant al teologiei în 

gândirea şi practica educaţiei creştine.  

Prin urmare paradigma creştină asupra educaţiei nu este altceva decât un sistem 

filosofic prin care abordăm lumea care ne înconjoară. În termeni plastici, acest 

Weltanschauung (literal „privire înspre lume”) nu este altceva decât perechea de ochelari 

prin care privim lumea, busola după care ne ghidăm la modul practic în viaţă. Nimeni nu 

acţionează multă vreme în contradicţie cu concepţiile de viaţă pe care le are. Există o 

strânsă relaţie între sistemul de valori şi tiparele comportamentale care rezultă din acesta.  

Ideile au consecinţe, de aceea este vital să ne punem întrebarea ce idei sădim în 

minţile şi inimile celor care stau în faţa noastră. Dacă ideile sădite reflectă adevărul 

(veritologie), binele (etica) şi frumosul (estetica), atunci acestea oferă ocazia optimă de a 

da roade vizibile în practică.  Educaţia a constituit întodeauna un factor major în formarea 

sistemelor de credinţe sau perspectivelor asupra lumii şi vieţii indivizilor sau societăţilor. În 

primul rând, trebuie să clarificăm termenii în care discutăm despre paradigma creştină. În al 

doilea rând, este nevoie să înţelegem contextul în care ale loc educaţia şi care sunt 

provocările la care trebuie să răspundem. În al treilea rând, vom încerca să înţelegem 

diferenţa dintre două perspective de bază asupra lumii şi vieţii. Iar în final, voi sugera un 

model trinitarian de abordare a paradigmei creştine în domeniul educaţiei.  
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I. Definiţie 
Când discutăm despre paradigma creştină a educaţiei, trebuie să afirmăm că prin 

natura ei este o disciplină „preparadigmatică”1, în sensul că îi lipseşte un cadru dominant 

care să îi dirijeze abordarea teoretică şi practică.  Afirmând natura preparadigmatică nu 

facem decât să celebrăm locul libertăţii şi creativităţii în oferirea unor răspunsuri la 

provocările procesului de predare şi învăţare din perspectivă creştină. Aceasta, însă, nu îi 

scuteşte pe educatori de responsabilitatea de a dezvolta principii şi direcţii pentru practica 

care reprezintă o un model de abordare a educaţiei creştine.  

De alfel, trebuie menţionat că în Biblie nu găsim termenul de „educaţie”. Cu toate 

acestea, ea are foarte multe de spus în domeniul „învăţăturii”, „instruirii”, „formării” şi 

„uceniciei”. Totuşi, fiecare din aceşti termeni este strâns legat de conceptul de „educaţie”. 

Există multe definiţii ale educaţiei, dar cea dată de dicţionarul Webster le rezumă destul de 

bine: „Procesul prin care copiii şi tinerii îşi dezvoltă cunoaşterea, deprinderile, abilităţile şi 

caracterul în special prin instruire formală, formare şi studiu.”2  

Educaţia creştină se defineşte ca procesul de însuşire a istoriei şi adevărului creştin, a 

valorilor, atitudinilor şi modului de viaţă creştin, care conduce la schimbarea persoanelor, a 

comunităţilor şi societăţii. Cu alte cuvinte, paradigma creştină a educaţiei presupune 

informare, formare şi transformare. 

 

                                                           
1
 Robert W. Panzimo, Principles & Practices of Christian Education, An Evangelical Perspective (Grand Rapids, 

Michigan: Baker Book House, 1992), pp. 9-10. 
2
 http://www.yourdictionary.com/education  
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II. Contextul educaţiei 
În cartea sa, Understanding the Times, David Noebel discută varietatea de 

perpective dominante în lumea contemporană.3  În realitate acestea se reduc la o simplă 

observaţie: pentru o persoană pot exista, în principal, doar două concepţii despre lume şi 

viaţă. O perspectivă centrată pe om şi o perspectivă centrată pe Dumnezeu. 

Diferenţa dintre cele două perspective asupra lumii şi vieţii este extrem de critică 

pentru viitorul societăţii noastre. Generaţiei contemporane i se mai spune şi „generaţia X”. 

Este o generaţie de căutători. Este într-o căutare disperată după scop şi sens în viaţă. Însă 

contextul acestei căutări nu a apărut la întâmplare, într-un vid sau peste noapte. S-a ajuns 

aici de-a lungul mai multor schimbări de orientare a societăţii noastre. Un autor necunoscut 

a surprins foarte bine panta descendentă a societăţii noastre atunci când a afirmat că: în 

anii 1950 copiii şi-au pierdut inocenţa, în anii 1960 au ieşit de sub orice autoritate, în anii 

1970 au denaturat sensul dragostei, în anii 1980 au rămas fără speranţa, iar în anii 2000, în 

opinia lui Glen Schultz4, copiii au pierdut semnificaţia ideii de adevăr.  

Schimbarea în ceea ce priveşte semnificaţia adevărului s-a dezvoltat în timp printr-un 

proces deliberat, lent, condus în principal de paradigmele educaţionale. Odată, se credea 

despre adevăr ca fiind absolut şi obiectiv. Existau unele lucruri care erau considerate 

adevărate în toate timpurile, în orice circumstanţe şi pentru toţi oamenii. Scopul educaţiei 

era să îi înveţe pe elevi să descopere adevărul, aşa încât să cunoască principiile unei vieţi 

morale. 

Influenţa filosofiei iluministe a schimbat adevărul din ceva ce este absolut într-un 

lucru care este întotdeauna relativ. Astfel, s-a schimbat şi scopul educaţiei. Ea este acum un 

proces prin care elevii învaţă să adapteze adevărul pentru a-l potrivi diferitelor circumstanţe 

sau contexte. În 1972, Simon, Howe şi Kerschenbaum au lansat o carte extrem de 

                                                           
3
 David A. Noebel, Understanding the Times: The Religious Worldview of our Day and the Search for Truth (Eugene, 

Ore.: Harvest House Publishers, 1994).  
4
 Glen Schultz, Kingdom  Education: God’s Plan for Educating Futurer Generations (Nashville: LifeWay Press, 2006) p. 

26. 
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influentă, Values Clarifications. Scopul cărţi a fost de a-i angaja pe profesori şi elevi în 

formularea şi examinarea activă a valorilor, astfel încât alegerile şi deciziile lor să fie 

conştiente şi deliberate, bazate pe propriul sistem de valori.5 

Cultura contemporană se află sub influenţa filosofiei de viaţă postmoderniste. 

Postmodernismul postulează că nu există ideea de adevăr. De aceea, educaţia se aliniază 

scopului de a-i ghida pe elevi în a crea adevărul care să fie în concordanţă cu propriul 

sistem de credinţe şi valori. Astfel, adevărul devine un construct social al unei culturi; ideile 

trebuie formulate folosind limbajul acelei culturi. Richard Rorty, profesor de ştiinţe umaniste 

la Universitatea din Virginia, argumentează că nu există posbilitatea unui adevăr care să 

transceandă toate culturile. Aceasta deoarece acolo unde nu există propoziţii, nu există 

adevăr, iar propoziţiile şi limbile din care fac parte nu sunt decât nişte construcţii umane. 

Din moment ce adevărul este creat de indivizi, atunci toate adevărurile trebuie să fie, în 

mod egal, valide. Pentru postmodernişti nu există adevăr, ci doar adevăruri. Nu există 

principii, doar preferinţe. Aşa cum observa Stanley Hauerwas, ceea ce credem, gândim şi 

simţim face toată diferenţa în ceea ce facem şi cine suntem.6 

                                                           
5
 Simon, Howe, Kirschenbaum, Value Clarification: A Handbook of Practical Strategies for Teachers and Students (New 

York: Hart Publishing Co., 1972), citat în Josh McDowell, Knowing Good from Evil (2002), <http://www.Josh.org> , 1 

Noiembrie 2002. 
6
 Stanley Hauerwas, Character and the Christian Life: A study in Theological Ethics (San Antonio: Trinity University 

Press, 1975), pp. 227-28, 125. 
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III. Concepţii de bază despre lume şi viaţă 
Paradigma creştină a educaţiei are la bază concepţia teistă, supranaturalistă cu 

privire la la realitate, în consecinţă cu privire la adevăr. Prin urmare, trebuie să înţelegem 

diferenţele dintre perspectiva umanistă şi perspectiva teistă în încercarea lor de a răspunde 

la întrebările fundamentale ale vieţii. 

III.1. Viziunea asupra naturii lui Dumnezeu 

Perspectiva umanistă susţine că omul este sursa supremă a responsabilităţii şi 

puterii. În cuvintele lui Corliss Lamont, „supranaturalul, de obicei conceput sub forma unuor 

zei cereşti sau raiuri nemuritoare, nu există.”7 Perspectiva teistă asupra lumii şi vieţii susţine 

că există un singur Dumnezeu, care a creat această lume şi este suveran în toate lucrurile. 

III.2. Viziunea asupra antropologiei 

Există două întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem dacă dorim să 

ajungem la o înţelegere profundă în ceea ce priveşte educaţia creştină. Prima întrebare: 

Este educaţia necesară? A doua, de importanţă egală: Dacă educaţia este necesară, când a 

devenit ea necesară? 

Perspectiva centrată pe om susţine că omul a ajuns în poziţia actuală prin evoluţia în 

lanţul vieţii şi este esenţialmente bun sau, în cel mai rău caz, neutru. La cursurile de 

psihologia copiilor, am studiat abordarea lui John Locke care crede că fiecare copil s-a 

născut tabula rasa, adică nu nimic mai mult decât o tablă ştearsă. Desigur, aceasta conduce 

la credinţa că mediul şi/sau educaţia fiecărui individ va determina succesul viitor. Lamont 

afirma, „Nu există nici păcat originar, nici virtute. Nu există decât natura umană care este în 

esenţă flexibilă şi educabilă.”8 Perspectiva teistă admite că Adam a fost creat în inocenţă, 

apoi a păcătuit şi, de atunci, toţi oamenii se nasc cu o natură păcătoasă care are nevoie de 

regenerare. Oponenţii acestei perspective susţin că acest concept de depravare umană 

duce la abuzul şi neglijarea copiilor. Teismul contrargumentează această idee prin afirmarea 

                                                           
7
 Tim LaHaye, The Battle for the Mind (Old Tappan, NJ, Fleming H. Revell Co., 1980)., p. 71. 

8
 LaHaye, p. 70. 
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faptului că fiecare copil are valoare în faţa lui Dumnezeu şi că educaţia este necesară 

pentru a arăta eleviilor nevoia de schimbare.  

III.3. Viziunea asupra epistemologiei 

Perspectiva umanistă consideră cunoaşterea ca fiind un conglomerat de fapte. Asa-

numiti experti în educaţie afirmă că cunoaşterea este întotdeauna neutră, explicând că e 

întotdeauna greşit să ataşezi vreun sens cunoaşterii în forma ei cea mai pură. Cunoaşterea 

trebuie golită de orice conotaţii religioase, elemente ale credinţei. 

Nu întotdeauna a fost aşa. Înaintea Iluminismului, cunoaşterea întotdeauna a purtat 

anumite valori care nu puteau fi separate de faptele însele. Din moment ce Dumnezeu este 

Adevărul, atunci învăţăm să înţelegem natura lui Dumnezeu urmărind cunoaşterea, 

înţelepciunea şi priceperea. 

III.4. Viziunea asupra eticii 

Societatea strigă din răsputeri că nu există absoluturi morale. Este evident că 

societatea ţine neaparat să postuleze această afirmaţie ca pe un absolut. Putem deduce, în 

consecinţă, că societatea se aliniază în faţa unui singur absolut: moralitatea este 

determinată de societate şi nu are nevoie de standarde absolute. Din nou în cuvintele lui 

Lamont: „Pentru umanişti nici un act uman nu este bun sau rău în el însuşi. Dacă este un 

act bun sau rău va fi judecat după consecinţele lui pentru individ şi societate.”9 

A acţiona în mod etic înseamnă în general a acţiona conform unui imperativ care este 

întotdeauna considerat bun sau drept. Cei care susţin perspectiva teistă susţin că determină 

standardul pentru moralitate pe baza valorilor absolute date de Dumnezeu, standardul fiind 

absolut şi nu se schimbă în funcţie de circumstanţe.  

                                                           
9
 LaHaye, p.73. 
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III.5. Viziunea asupra escatologiei 

Existenţialistul crede că viitorul este acum. Odată ce ziua de azi a trecut, nu mai are 

relevanţă ce se va întâmpla mâine. Preocuparea centrală este întotdeauna fericirea omului 

în această existenţă şi nu într-un tărâm imaginar de nicăieri dincolo de mormânt. 

Viitorul este mai mult decât această existenţă temporală, pământească a omenirii. 

Dumnezeu este fără început şi fără început. În Psihologia Viitorului, Alvin Toffler declară: 

„Toată educaţia derivă dintr-o anumită imagine a viitorului. Dacă imaginea despre viitor, 

susţinută de societate, este inexactă, sistemul ei educaţional îi va trăda tineretul.”10 Pentru 

teişti există speranţă. Viaţa nu se termină la mormânt şi educaţia are valoare eternă. 

Întrebările care trebuie să ni le asumăm sunt:  Care este imaginea societăţii noastre 

despre viitor? Şi având la bază această imagine, îi va trăda oare sistemul educaţional al 

societăţii pe tineri? 

Doi factori vor determina tipul de rezultat pe care elevii îl vor dezvolta din 

experienţele lor educaţionale: ceea ce sistemul educaţional crede a fi realitatea ultimă şi 

ceea ce sistemul educaţional crede a fi adevărul ultim. Conceptele noastre despre realitate 

şi adevăr vor determina valorile şi, prin urmare, vor determina rezultatele pe care le 

observăm în copiii noştri. 

Odată ce înţelegem aceste lucruri, putem să tragem trei concluzii alarmante. 

Conceptele unei persoane despre realitate şi adevăr îi determină credinţele! Credinţele unei 

persoane îi formează valorile! Valorile unei persoane îi determină acţiunile! 

 

 

 

 
                                                           
10

 Alvin Toffler, http://www.ntlf.com/html/lib/quotes.htm  
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IV. Abordări educaţionale 
De prea multe ori, educatorii sunt preocupaţi de acţiunile şi aparenţele exterioare ale 

elevilor. Ne grăbim să le aducem aminte cum să se îmbrace, cum să acţioneze, unde să 

meargă şi unde să nu meargă, la ce să nu se uite şi ce să nu asculte. Iar dacă aceştia 

eşuează în a ne urma directivele, consecinţa naturală este de a crea şi mai multe reguli.  

De aceea, predarea trebuie să aibă impact la nivelul invizibil, al credinţelor 

fundamentale despre lume şi viaţă. Josh McDowell subliniază acest punct destul de clar 

atunci când afirmă: „În timp ce noi ne îngrijorăm de ce ar putea fi ispitiţi copiii noştri să 

facă, ar trebui să fim mult mai îngrijoraţi de ideile pe care ajung să le creadă.”11 Trebuie să 

înţelegem că educaţia unui copil îi va determina perspectiva asupra lumii şi vieţii şi că 

aceste principii ne mandatează să le acordăm toată atenţia.  

Putem distinge o abordare a educaţiei care să Îl aibă în centru pe Dumnezeu din 

abordările care se concentrează pe asupra diferitor centre. Hollis S. Caswell12 a identificat 

un cadru care distinge trei centre pentru educaţie. El a descris interesele elevilor, funcţiile 

sociale şi cunoaşterea organizată ca fiind elemente centrale ale educaţiei indiferent de 

paradigmele şi aboradările filosofice. Într-un sens comparativ şi relativ, educatorii au 

accentuat unul dintre elemente ca având prioritate şi, prin urmare, determinant pentru ca 

predarea şi învăţarea să fie eficiente. 

Educatorii creştini susţin că educaţia care îl are în centru pe Dumnezeu oferă o 

alternativă şi o perspectivă creştină asupra lumii şi vieţii asigură distinctivitatea care 

ghidează întregul proces educaţional. Ce înseamnă, deci, o abordare a educaţiei care îl are 

în centru pe Dumnezeu şi cum se relaţionează ea la cadrul lui Caswell? 

 

                                                           
11

 Josh McDowell şi Bob Hostetler, Beyond Belief to Convictions (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 2002), p.5. 
12

 Ronald G. Habermas a dezvoltat această abordare pe baza lucrării lui Caswell şi Campbell, Curriculum Development, 

p. 141-189, şi Pazmino, Foundational Issues, p. 111-113. 
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Tabel 1. Abordări educaţionale 

  Interesele elevului Funcţiile sociale Învăţare organizată 

Centrul Centrată pe persoană Centrată pe societate / 
comunitate 

Centrată pe subiect sau 
pe conţinut 

Nevoia Nevoile  şi interesele pe 
care elevii le „simt” 

Nevoile şi aşteptările 
anticipate ale comunităţii  

Nevoi legate de 
parcurgerea adecvată a 
materialului 

Curriculum-ul Ordonare psihologică (de 
ex. „Ce ai dori să 
studiezi?”) 

Ordonare culturală (de 
ex. „Cu ce ar ajuta 
grupul?”) 

Ordonare logică (de ex. 
„Ce reprezintă cea mai 
bună secvenţiere a 
materialului?”) 

Accentul Momente de învăţare, 
experienţe de genul „Aha!” 

Procesele de socializare, 
contextualizare 

Valoarea prescrisă a 
subiectelor universale şi 
a curriculum-ului. 

Limitarea Poate ignora 
responsabilităţile sociale şi 
învăţarea organizată 

Tendinţa de a perpetua 
status quo-ul; cercetare 
şi creativitate limitate 

Are potenţialul de a 
ignora limitele cognitive, 
educaţia formală; 
transferul învăţării 
neglijat 

 

În primul rând, paradigma creştină are ca punct de pornire autoritatea lui Dumnezeu, 

aşa cum este ea revelată în Sfintele Scripturi şi înţeleasă prin raţiunea şi experienţa umană, 

corporativ şi indivual. Din Scripturi derivă principiile esenţiale care influnţează gândirea şi 

practica educaţională. Un astfel de principiu este afirmaţia că tot adevărul este adevărul lui 

Dumnezeu, ceea ce implică o unitate în cadrul adevărului şi o corespondenţă între adevăr şi 

realitate. Bineînţeles, că acest lucru nu ne scuteşte de hermeneutica textului şi de 

provocarea de a contextualiza adevărurile biblice în contextul contemporaneităţii. Paradigma 

creştină nu neglijează cunoaşterea pe care o descoperim prin natură, raţionalitate, tradiţie, 

istorie, intuiţiei şi chiar imaginaţie. 

O altă posibilă terminologie pentru paradigma creştină este „educaţie trinitariană”, 

care denotă cele trei elemente educaţionale esenţiale ale conţinutului, persoanelor şi 
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contextului societăţii care sunt înţelese în relaţie cu întreaga revelaţie a lui Dumnezeu. 

Educaţia trinitariană poate fi discutată în relaţie cu înţelegerea teologică a Dumnezeirii ca 

trinitate. Dumnezeu ca Tată/Creator poate fi văzut ca sursa adevărului şi conţinutului. 

Dumnezeu ca Fiu/Mântuitor apare ca întrupat în persoana lui Isus Cristos. Fiul apare ca 

persoană, cel care aduce transformare fiinţelor umane. De aceea, a doua persoană a 

trinităţii are o legătură specială cu cel de-al doilea element al educaţiei trinitariane, şi 

anume cu persoana. Dumnezeu ca Duh/Susţinător poate fi văzut ca agentul formativ în 

comunitatea creştină. Astfel, cea de-a treia persoană a trinităţii are legătură cu cel de-al 

treilea element al educaţiei trinitariane, cu contextul comunităţii sau al societăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În practică acest lucru se traduce prin importanţa predării conţinutului unor persoane 

care se află în contextul comunităţii. Mai important, însă, este să îi ajutăm pe elevi să 

descopere care este perspectiva creştină asupra obiectelor de studiu, asupra lor înşile şi a 

altora şi asupra comunităţii sau societăţii din care fac parte. În primul rând, perspectiva 

creştină afirmă aspectele multiple ale adevărului aşa cum se distinge el în cadrul diferitelor 

obiecte şi subiecte studiu. În al doilea rând, ea recunoaşte valoare şi demnitatea infinită a 
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Figura 2. Educaţia trinitariană 
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tuturor persoanelor. Iar în al treilea rând, perspectiva creştină atestă preocuparea adecvată 

pentru responsabilitatăţile umane în relaţie cu comunităţilor umane.  

V. Concluzie 
Când vorbim despre educaţie, nu avem în vedere un pachet de informaţii care sunt 

transmise impersonal generaţiei următoare, trebuie să pornim de la cele două întrebări 

fundamentale despre lume şi viaţă: care este realitatea ultimă şi care este adevărul? Din 

perspectiva paradigmei creştine, răspunsul la cele două întrebări determină nişte valori 

fundamentale în ce priveşte elevul ca persoană umană şi cunoaşterea ca posibilitate. 

Educaţia înseamnă informare, formare şi transfomare. Acest lucru este posibil doar într-o 

paradigmă trinitariană care îl are în centru pe Dumnezeu şi concentrează, în egală măsură, 

asupra persoanei, asupra societăţii şi asupra conţinutului. Prin urmare, putem afirma că 

paradigma creştină oferă în definitiv o educaţie holistică a personalităţii. 
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