CATEDRA DE RELIGIE
„... El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu
sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi ” (2 Corinteni 8, 9)
Reintroducerea orei de religie în perioada
postrevoluţionară a anului 1989, a fost considerată ca
fiind un lucru firesc şi un act reparator, date fiind
oprimările care s-au răsfrânt asupra învăţământului
religios până la redobândirea libertăţii democratice.
La ora de religie elevul învaţă despre iubirea
faţă de Dumnezeu şi de semeni, despre credinţă şi
dreptate, despre speranţă şi solidaritate, despre
recunoştinţă şi evlavie faţă de părinţi şi faţă de
binefăcători, despre adevăr şi frumuseţea sufletului
generos. Valorile morale, intelectuale şi naţionale
cultivate la ora de religie şi în activităţile
extracurriculare desfăşurate de profesorii de religie
devin pentru copii şi tineri repere esenţiale,
perspective luminoase asupra vieţii sociale.
Vestirea Evangheliei Domnului Hristos s-a
realizat la început în Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa,
prin implicarea preoţilor Bujor Ioan, Mileşan
Constantin, Pintea Ioan, Şugar Liviu, Turcu Ioan
şi Vidican Alexandru care, în programul pastoral
zilnic, cuprindeau şi ore de curs în şcoală.
Cu timpul însă le-au urmat prin încadrare,
absolvenţi cu studii superioare care beneficiind de
modulele pedagogice parcurse, au reuşit, treptat, să
acopere necesarul de ore dedicat disciplinei. Pentru
diferite perioade de timp, în Şcoala Gimnazială Nr. 1
şi-au desfăşurat activitatea în calitate de profesori de
religie Moldovan Teofil, Agrişan Marcel,
Moldovan Sorinel-Vasile şi Moldovan MariusCristian, în prezent preoţi, precum şi Sabău
(Şofran) Sanda, Tănasă Antonela, Cira Georgeta,
Sigartău Anca Mirela, Colţescu Daniel-Marius –
pentru cultul ortodox şi Chiciudean Iosif – pentru
cultul greco-catolic.
În prezent, catedra de Religie este formată
din prof. dr. Scridon Corina-Maria gr. did. I, prof.
drd. Poienaru Ioan Florin gr. did. I, prof. Pop
Ştefania-Nectara gr. did. II – cultul ortodox, pr. dr.
Arieşan Ilie – cultul greco-catolic şi pastor prof.
Petru Murza gr. did. II.
Profesorul de religie, înmulţind darurile cu
care Dumnezeu l-a înzestrat, prin cuvinte şi fapte,
prin iubirea lucrătoare a credinţei şi dăruire de sine se
face un misionar al Lui, vestind şi slujind planului de
mântuire în Iisus Hristos; fiecare îl poate face pe
Hristos lucrător în el însuşi şi simţit de semeni, căci
El lucrează prin cei care-I cred Lui. Profesorul de
religie îl poate ajuta pe micul creştin să descopere
puritatea şi simplitatea copilăriei, iar adolescenţilor să
le pună înainte modele de viaţă care să-i ajute să

aprecieze adevăratele valori şi să-i încurajeze să
adopte atitudini creştine faţă de problemele vieţii.
Educaţia de calitate, adaptată nevoilor reale
ale societăţii contemporane presupune implicare şi
responsabilitate, corectitudine şi fidelitate din partea
tuturor celor implicaţi în actul educaţional, căci
înainte de toate, educaţia este lumină pentru viaţă.

Cadrele didactice amintite, se implică anual
în organizarea şi în pregătirea elevilor capabili de
performanţă prin participarea la olimpiade şi
concursuri şcolare; au participat la cursuri de
perfecţionare, au susţinut referate şi comunicări la
simpozioane locale, judeţene, interjudeţene şi
naţionale, desfăşoară studii individuale metodice şi
de specialitate. O parte a membrilor catedrei, s-au
implicat cu succes în implementarea mai multor
proiecte. Cel prin care au fost angajate mai multe
colective de elevi, alături de cadre didactice ale şcolii,
a fost proiectul cu fonduri nerambursabile derulat în
parteneriat cu Primăria Bistriţa, intitulat ,,Elevul
bistriţean şi fapta lui bună”. De asemenea, şcoala
derulează cu succes un parteneriat cu Parohia
ortodoxă ,,Sfânta Ana” cu scopul formării
duhovniceşti a elevilor.
Impactul predării Religiei în unitatea noastră
s-a arătat a fi cu timpul foarte important. Elevii
primesc cu multă deschidere învăţătura creştină, iar
mărturisirile trăirilor lor interioare sunt cu adevărat
excepţionale.
prof. dr. Scridon Corina-Maria & prof.
drd. Poienaru Ioan-Florin

