Editorial
Pro... sau contra

Religia în ºcoli

Î

n ultima vreme au avut
loc numeroase discuþii,
negocieri, chiar manifestãri cu privire la noul proiect
al Legii învãþãmântului din
România, respectiv, cu privire la
articolul 10, care eliminã religia
ca obiect de studiu în ciclul liceal,
cu toate consecinþele de rigoare,
ceea ce poate fi considerat un
regres faþã de legea învãþãmântului din 1995. Pânã acum,
planurile – cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi
profesional includeau religia ca
disciplinã ºcolarã.
Desigur, printre cei ce au
protestat vehement s-a numãrat ºi
înaltul ierarh ortodox Anania
Bartolomeu, din generaþia „Grupului de Reflexie pentru Înnoirea
Bisericii” (1990-1992), solicitând
insistent menþinerea religiei ca
obiect de studiu obligatoriu în
ciclul liceal.
De la prof. Gh. Cãtanã din
Timiºoara, coordonatorul celor 8
manuale de religie elaborate sub
egida Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, în colaborare cu
Alianþa Evanghelicã din România, ne-a parvenit la redacþie o
amplã listã cu propuneri ale
cultelor la textul MEC, în timp ce
400 de dascãli continuã negocierile.
A trecut mai bine de un
deceniu de când se predã religia
în ºcoli. Dupã un început cu
multe greutãþi ºi chiar obstacole
pe alocuri, mai ales pentru copiii
din familiile neoprotestante (aºa

dupã cum se poate observa ºi din
articolul „Între datinã ºi credinþã”
– publicat în numãrul de faþã),
lucrurile au intrat în normal, chiar
dacã s-au mai semnalat deficienþe
pe parcurs.
Desigur, existã multe pãreri
pro, ºi nu puþine contra predãrii
religiei în ºcoli, ºi, mai ales,
schimbãrii a ceea ce a fost bine
pânã acum. Chiar în clipa în care
scriu aceste rânduri, au loc
discuþii ºi se contureazã ultimele
modificãri la legea în discuþie.
La Alba Iulia a fost iniþiatã o
campanie de strângere de semnãturi în favoarea menþinerii statutului actual al religiei în ºcoli.
Concluzia celor peste 18700 de
semnatari: scoaterea religiei din
ºcoalã constituie un atentat la mintea ºi la sufletul
tineretului. Cu alte cuvinte:
„Nu vrem liceu fãrã
Dumnezeu”.
Având în vedere preocuparea constantã a cultelor pentru îmbunãtãþirea
legislaþiei din domeniul
educaþiei, zece dintre
acestea, între care ºi
Cultul Penticostal, au
înaintat Ministerului Educaþiei propunerile de modificãri în urma dezbaterii
pachetului de legi.
Indiferent de cum va
arãta noua lege, copiii
credincioºilor noºtri vor
avea ocazia sã înveþe în
continuare Cuvântul lui
Dumnezeu ºi în cadrul
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ºcolilor duminicale din biserici,
aºa cum este stipulat acest drept
ºi în Legea privind libertatea
religioasã ºi regimul general al
cultelor.
Redresarea socialã, economicã ºi politicã a poporului român
nu va fi posibilã fãrã fundamentul moralei religioase, singura capabilã sã-i redea echilibrul
de care are atâta nevoie. ªi la
aceasta sunt chemate în mod special ºcoala, biserica ºi familia.
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