
ASOCIAȚȚȚȚIA “P ărin țțțți pentru Ora de Religie” - la Baia Mare șșșși la Satu Mare 
 
 
      Societatea civilă ia atitudine privind ora de religie. În acest context s-au constituit filiale ale 

Asociatei "Parinti pentru Ora de Religie" în judetele Maramures si Satu Mare. 

      Întâlnirile de constituire ale filialelor au avut loc luni 23 martie de la ora 18, in Baia Mare - la 

Catedrala Ortodoxa Sfanta Treime în sala "Sf Iosif Marturisitorul" – au participat reprezentanți 

ai comitetelor de părinți din școlile municipiului Baia Mare.  

În Satu Mare - la liceul "Nicolae Steinhardt" – reprezentanți ai părinților din municipiul Satu 

Mare dar si din alte localitati 

      S-au rostit rugaciuni pentru binecuvantarea copiilor si a tinerilor, 

“Dumnezeule, Părinte Ceresc Multîndurat, miluieste pe copiii nostri pentru care Te rugăm cu 

smerenie și pe care îi lăsăm într-adins ocrotirii Tale. Asează întru ei credință tare, învață-i pe ei 

cucernicia înaintea Ta și învrednicește-i pe ei să Te iubească cu putere pe Tine, Ziditorul și 

Mântuitorul nostru. Îndreaptă-i pe ei, Doamne, pe calea adevărului și a binelui, ca să săvârșească 

toate spre slava numelui Tău. Învață-i pe ei evlavia și viața cea virtuoasă, ca să fie buni creștini 

și folositori oamenilor. Dă-le lor sănătate sufletească si trupească și spor în lucrările lor. 

Izbăvește-i pe ei de vicleniile diavolului celui întunecat, de mulțimea smintelilor, de păcate, de 

toate necurățiile și de oamenii cei fără de rânduială. Pentru numele cel sfânt al Fiului Tău, 

Domnul nostru Iisus Hristos, cu rugăciunile Preacinstitei Sale Maici și ale tuturor sfinților, 

îndrumă-i pe ei către limanul liniștit al veșnicei Tale împărății, ca ei împreună cu toți drepții 

pururea să-Ți multumească Ție, împreună cu Fiul Tău cel Unul-Născut și cu Duhul Sfânt, 

Domnul de Viață Făcătorul. Amin.” 

      A fost prezentat “textul- program” a Asociatiei, principiilor si a argumentelor privind 

existenta orei de religie si au fost dezbateri pe marginea acestuia: 

1. Toţi părinţii vor să ofere ce este mai bun copiilor lor. Este dreptul părintelui să aleagă ce tip de 

educaţie vor avea copiii lui. Tot el, părintele, ştie că Dumnezeu este prietenul şi sprijinitorul care 

nu dezamăgeşte. 

2. Ora de Religie formează caracterul, completează dezvoltarea copilului şi îl ajută să relaţioneze 

mai bine cu ceilalţi. 

3. Scopul orei de Religie este de a-i familiariza pe elevi cu elementele fundamentale ale propriei 

credinţe religioase, de a le oferi o introducere în studiul celorlalte mari religii ale lumii, precum 



şi de a-i ajuta să înţeleagă dimensiunea spirituală, culturală, istorică şi morală a fenomenului 

religios. 

4. Ora de Religie contribuie semnificativ la depăşirea ignoranţei religioase care poate constitui 

un factor al generării intoleranţei religioase şi culturale, al unor atitudini şi tendinţe reducţioniste 

şi extremiste. 

5. Studiul Religiei, ora de Religie însăşi, este un reper în viaţa copiilor, insuficient valorificat în 

familie și în societate. 

6. Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie îşi propune să fie aproape de părinţi, apărători ai celor 

care sunt interesaţi de educaţia complexă, completă şi de calitate a copiilor. Educaţia, inclusiv 

cea religioasă, se face în şcoală în toate ţările Europei. În unele țări, precum Germania, Austria, 

Irlanda, Italia, Croaţia sau Grecia, programa prevede câte două ore de Religie pe săptămână. 

7. Susţinem o educaţie integrală, care presupune, pe lângă latura morală, estetică, tehnologică, şi 

o componentă religioasă. Educaţia fără religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu 

şi fără identitate. 

8. Familia, Şcoala şi Biserica tind adesea să-şi delege reciproc responsabilitatea pentru educarea 

copiilor. Ora de Religie poate constitui un liant între cei trei factori educativi. 

9. Ora de Religie face parte din istoria și identitatea poporului român, Biserica fiind primul loc 

de educație în istoria noastră. Școala românească a avut încă de la început între materiile de bază 

ora de Religie. 

10. Ora de Religie dă un plus de valoare educației din familie. 

 

 

     Participanții s-au înscris ca membri, și au fost alese consiliile directoare ala filialelor Baia 

Mare si Satu Mare. 

     Câte 3 reprezentanti vor participa sâmbătă, 28 martie la Întrunirea Națională a Asociaţiei 

Părinţi pentru ora de Religie, care va avea loc la București. 

     În cadrul întâlnirii de la Baia Mare au participat si elevi care au expus cu multă însuflețire 

aprecieri privind ora de religie și beneficiile acesteia în dezvoltarea personală. S-au purtat 

discuții libere și s-au stabilit câteva direcții de acțiune  

    Cum poate sprijini un părinte ora de Religie 

Ø Creează un grup de sprijin la nivelul şcolii. 



Ø Ia legătura cu reprezentanţii părinţilor pe clasa şi în Consiliul de administraţie al şcolii 

(inclusiv cu liderul de sindicat, reprezentantul primarului/consiliului local etc.); 

Ø Se implică în asociaţia de părinţi pe şcoală; 

Ø Comunică cu ceilalţi părinţi din clasa şi din şcoală pe listele de discuţii, în întâlnirile publice, 

pe facebook-ul şcolii, la şedinţele cu părinţii; 

Ø Ia legătura cu profesorul de religie şi analizează problemele specifice clasei, inclusiv aspectele 

pe care părinţii i le reproşează; 

Ø Împreuna cu ceilalţi părinţi din grupul de sprijin solicită întâlnire la conducerea şcolii pentru a 

îndepărta eventuale bariere artificiale; 

Ø Ţine legătura cu preoţii din parohie. 

Comitetul pe sector/oraş 

Ø Caută să cuprindă între membrii comitetului părinţi din toate şcolile; 

Ø Se întâlneşte cu primarul, cu deputatul şi senatorul din circumscripţie; 

Ø Ţine legătura cu protopopul. 

Comitetul pe judeţ 

Ø Se întâlneşte cu inspectorul general şcolar, cu preşedintele consiliului judeţean, prefectul 

Ø Ţine legătura cu Centrul eparhial; 

Ø Comunică cu presa şi cu televiziunea/radiourile judeţene. 

      În ultima parte, sedința de la Baia Mare a fost vizitată și binecuvântată de către Prea Sfințitul 

Iustin Sigheteanul, care a evidențiat rolul școlii și al familiei în societatea românească și în 

special rolul mamelor în creșterea duhovniceasca a copiilor. De asemenea, Preasfinția Sa a arătat 

că în situația de față, poporul creștin ortodox trebuie să își asume rolul defensiv și apologetic în 

fața unor minorități din ce în ce mai agresive. În înceiere, a felicitat inițiativa și pe participanți, 

transmițând salutări și binecuvântare și celor din Satu Mare . 

 

Pr. Balan Milan - consilier eparhial al sectorului EDUCATIONAL 

al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului 

 


