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ABSTRACT 

 

Teza fundamentală a cercetării se bazează pe rolul pe care îl are educația religioasă în 

viața beneficiarilor sistemului de protecție specială ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din județul Iași. Educația ca formă importantă de modelare și formare a 

copiilor, a caracterului și personalității lor, ar merita să fie prioritară în oricare societate dornică 

de progres spiritual și al bunăstării materiale. Biserica, școala și familia, prin relațiile sale de 

colaborare permanentă și fructuoasă contribuie la dezvoltarea unei educaţii religioase stabile a 

copilului. Rolul acestora este de a cultiva o educație credibilă, bazată pe dragoste, respect, 

comunicare. Scopul educației religioase în școală se rezumă la însușirea elevilor a cunoștințelor 

despre ceea ce presupune raportarea la faptul religios, despre cunoașterea specificului 

fenomenului religios, abordat din mai multe perspective (istorică, teologică, culturală, socială, 

filosofică). Experiența religioasă raportată la copilul din sistemul de protecție specială îl invită la 

reflecție, îl încurajează să înțeleagă și să depășească momentele dificile care i-au marcat viața. 

Educația religioasă, care se realizează și prin intermediul orelor de religie din (școală), 

dar și în plan familial (asistență maternală), în plan instituțional special (centre rezidențiale) și la 

nivelul comunității (biserică), contribuie la dezvoltarea credinței, a laturii morale, a 

comportamentului prosocial al copilului. Prin urmare, cei trei factori determinanți ai educației 

religioase a copiilor (școală – familie – biserică), au un rol semnificativ în transmiterea valorilor 

credinței și a formării comportamentelor prosociale.  

Am inițiat acest studiu cu scopul de a surprinde opiniile beneficiarilor din sistemul de 

protecție specială despre ce înseamnă pentru ei educația religioasă, câtă importanță acordă 

religiei în formarea și dezvoltarea lor, dacă religia este factor de influență asupra 

comportamentelor copiilor din centrele rezidențiale și a celor ocrotiți în familii de asistenți 

maternali, ce rol ocupă factorii care sunt implicați în procesul educației religioase și nu în 

ultimul rând, dacă deciziile pe care copiii aflați în protecție specială sunt influențate de factorul 

religios.  

Cuvinte cheie: religie, religiozitate, educație, educație religioasă, beneficiari ai 

sistemului de protecție specială, școală, familie, biserică, parteneriat, practici religioase, 

comportamente prosociale, reziliență. 
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INTRODUCERE 

 

Lucrarea Influența educației religioase asupra beneficiarilor sistemului de  protecție 

specială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul 

Iași reprezintă un studiu sociologic realizat în domeniul asistenței sociale. 

Istoria asistenței sociale din România datează încă din antichitate, pe vremea când 

practicile sociale de sprijin reciproc au fost încurajate de influențele dreptului roman, însă 

sistemul de asistență socială în țara noastră a început să prindă contur și să se dezvolte abia după 

jumătatea secolului al XIX-lea. Regimul comunist și-a lăsat amprenta asupra domeniului social, 

în sensul că ideologia acestui regim nu accepta dezvoltarea serviciilor sociale, umbrind astfel tot 

ceea ce s-a creat până atunci, inclusiv domeniul sociologic. Această afirmație susține ceea ce 

spunea Xenia Costa-Foru Andreescu: „în concepția profesorului D. Gusti era necesară crearea 

unor tehnicieni şi a unei asistenţe sociale ştiinţifice, având două misiuni:  

a) cunoaşterea tuturor situaţiilor îngrijorătoare ale vieţii sociale, prin folosirea 

metodelor şi tehnicilor investigaţiei sociologice, adică prin cercetări de monografie 

interdisciplinară (pe cadre şi manifestări), cercetarea fiind necesară nu numai pentru cunoaşterea 

satelor şi oraşelor, ci şi pentru depistarea şi înţelegerea tuturor fenomenelor individuale anomice;  

b) elaborarea unor tehnici de intervenţie directă, prin mijloace de asistenţă socială 

închisă (prin unităţi şi instituţii specializate), dar mai ales prin asistenţă socială deschisă (adică 

individualizată)”.
1
 

În contextul dat, atât pentru asistența socială, cât și pentru alte domenii (pe care le-am 

abordat în lucrarea noastră: religie, sociologie, educație), anii `90 au reprezentat o oază în 

redeschiderea orizontului privind dezvoltarea laturii sociale.  

Cercetarea noastră presupune o analiză din perspectivă sociologică a sistemului de 

protecție specială a copilului, un domeniu care a suferit multe schimbări, iar reformele survenite 

au produs efecte atât asupra beneficiarilor, al salariaților,dar și a comunității din care aceștia fac 

parte. Pe lângă instituția care ocrotește copiii aflați în dificultate, cărora li s-a instituit o măsură 

de protecție specială și care reprezintă grupul nostru de interes, în studiul nostru sociologic 

analizăm gradul de influență a educației religioase asupra beneficiarilor ocrotiți în centrele de 

servicii sociale ale D.G.A.S.P.C. Iași.  

                                                 
1
 Costa-Foru Andreescu, Xenia, „Dimitrie Gusti şi concepţia asistenţei sociale ca ramură de sociologie concretă”, în 

H.H. Stahl (coord.), Dimitrie Gusti – Studii critice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi  Enciclopedică, 1980, p.339. 
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Educația religioasă are deosebite valențe educaționale, iar rolul său formativ sprijină 

copiii și tinerii în adoptarea comportamentelor prosociale, în a oferi reper în viața de familie, dar 

și în societate. Raportată la copiii din protecție specială, educația religioasă, care implică 

obligatoriu cei trei factori: familia, biserica, școala, oferă stabilitate, mai ales în procesul de 

re/integrare socială/comunitară, determină comportamentele dezirabile, promovează credința și 

transmite încrederea că Dumnezeu nu ne părăsește când avem nevoie. 

În realizarea demersului sociologic am abordat o cercetare comparativă mixtă, de ordin 

cantitativ și calitativ, bazată pe importanța educației religioase și influența acesteia asupra vieții 

copiilor din măsură de protecție specială din județul Iași. Este important să menționăm că există 

certitudinea că Biserica Ortodoxă, prin natura sa de partener al D.G.A.S.P.C. Iași, se implică atât 

în activități de prevenire și soluționare a unor situații dificile, greu de depășit, cât și în activități 

și proiecte caritabile, alături de școală și familii (biologice sau familiile ocrotitoare – AMP), care 

includ și beneficiarii sistemului de protecție specială. Am explorat universul protecției speciale, 

strâns legat de educația religioasă, ca influență asupra deciziilor pe care le iau copiii legate de 

viitor, asupra practicilor religioase sau asupra rezilienței acestora.  

Am mers mai departe cu descrierea tabloului actual al sistemului de protecție a copilului, 

care include și ultimele măsuri stabilite, cu precădere asupra„principiului interesului superior al 

copilului”
2
și care reprezintă, desigur, imaginea cadrului nostru de cercetare:  

- observăm  o scădere semnificativă a numărului de copii cărora li se instituie măsură 

de protecție specială, de la 1624 în anul 2009 la 751 în decembrie 2019.
3
 

- s-a reactualizat legislația cu privire la vârsta copiilor instituționalizați: „(1) 

Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, 

substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidențial fiind 

interzis.”
4
; 

- măsurile de protecție de tip familial (AMP) sunt promovate în locul măsurilor de 

protecție de tip rezidențial.  

- se înlocuiesc serviciile sociale oferite în centrele de tip rezidențial cu servicii sociale 

de tip familial; se construiesc/achiziționează, în baza unui parteneriat național, locuințe de tip 

familial (apartamente, case, vile). Acest proiect are scopul de a oferi modele copiilor și de a-i 

determina să se bucure de „un mediu apropiat de cel familial – (unde) primesc găzduire, 

                                                 
2
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (**republicată**) privind Protecția și promovarea drepturilor copilului,  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097, art. 2, consultat în iunie 2020. 
3
Raport privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, disponibil online la 

https://www.dasiasi.ro/raport-privind-activitatea-dgaspc-iasi-an-2019--dtl-165896.html, pp. 4-7. 
4
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (**republicată**) privind Protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 64, 

consultat în iunie 2020. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097
https://www.dasiasi.ro/raport-privind-activitatea-dgaspc-iasi-an-2019--dtl-165896.html
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îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui 

trai independent.”
5
 

Copiii sistemului de protecție specială au întâmpinat provocări care le-au marcat viața, 

care le-au lăsat semne în dezvoltarea lor fizică, emoțional-cognitivă și socială și cu toate acestea, 

ei se consideră norocoși, prietenoși, credincioși, demonstrând tuturor că se descurcă în orice 

situație pentru că Dumnezeu îi ajută în momentele dificile. Aceste atribute reprezintă un semn al 

rezilienței, al efortului de a depăși un moment dificil, mai ales dacă riscul este văzut ca o 

provocare sau un test, și nu ca un fapt negativ.   

În ultimii ani s-au realizat diverse cercetări pe teme ce țin de fenomenul religios și de 

influența religiei asupra vieții românilor. O parte dintre studii au abordat la modul general acest 

subiect, altele au mers în profunzime, cercetătorii fiind preocupați de calitatea vieții, de educația 

moral-religioasă, de religiozitatea juvenilă. 

Este important să accentuăm rolul pe care îl au cercetările în domeniul educației 

religioase pentru că ele reprezintă repere pentru specialiștii și cercetătorii din domeniul științelor 

educației, sociologiei și nu numai. În plus, ele nu vin doar cu constatări imediate ale realității, 

raportate la nevoile contemporane, ci propun și soluții în plan educațional, social, mai ales că 

surprind aspecte complexe și variate legate de finalitățile educației religioase, de modalitățile 

concrete de lucru sau de activitățile care se organizează și se desfășoară în cadrul parteneriatelor 

interinstituționale, ce contribuie la adoptarea comportamentelor prosociale în rândul copiilor.  

Alegerea temei de cercetare a pornit de la aspecte concrete de ordin religios, 

educațional și social observate în timp la copiii cărora li s-a instituit o măsură de protecție 

specială, dar și de la argumentele științifice și rezultatele cercetărilor realizate până acum. 

Referitor la observațiile empirice, am constatat că în situații dificile beneficiarii sistemului de 

protecție specială reacționează diferit, deși ei fac parte din același grup social, și anume grupul 

copiilor cărora li s-a instituit măsură de protecție specială. Unii dintre ei abandonează lupta, alții 

ies victorioși din războiul vieții, încercând din răsputeri să depășească momentele care i-au 

marcat. Acesta este un episod în care copiii greu încercați fac apel la biserică, la rugăciune, la 

preotul duhovnic, sunt implicați în activități extrașcolare cu caracter religios, activități 

organizate de reprezentanții centrului rezidențial, familie, școală sau biserică, educația religioasă 

făcându-și simțită prezența.   

În ceea ce privește demersul nostru investigativ, el poate reprezenta încă un studiu, 

la nivel micro, care întărește și verifică în același timp ipotezele cercetărilor sociologice asupra 

                                                 
5
https://www.hopeandhomes.ro/inchidere-orfelinate, consultat în iunie 2020. 

https://www.hopeandhomes.ro/inchidere-orfelinate
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fenomenului religios, asupra educației religioase și a religiozității în rândul copiilor, 

tinerilor. 

Există lucrări în domeniul sociologiei religiilor, a educației și a asistenței sociale care 

descriu realitatea calității vieții
6
, analizează educația moral-religioasă în România

7
, identifică 

importanța rolului bisericii în viața liceenilor
8
 sau confirmă impactul puternic al educației 

religioase asupra dezvoltării personalității tinerilor liceeni
9
. De aceea argumentăm că cercetarea 

noastră sociologică contribuie la completarea tabloului educației religioase și a influenței 

acesteia asupra vieții copiilor din plasament, cel puțin la nivel regional.  

Întărim încă o dată importanța temei prin încercarea unei sinteze proprii de a argumenta, 

în capitolele prezentate, că beneficiarii protecției speciale din județul Iași acordă o mare 

importanță aspectului religios, iar educația religioasă, alături de familie (familia de asistenți 

maternali și familia reprezentanților centrelor rezidențiale), școală și biserică, au o influență 

deosebită asupra copiilor din plasament. 

În derularea cercetării am analizat factorii principali implicați în educația religioasă a 

beneficiarilor din sistemul de protecție specială ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Iași, am identificat și analizat percepția specialiștilor asupra modului în 

care educația religioasă influențează viața beneficiarilor sistemului de protecție specială din 

județul Iași și am realizat o analiză comparativă a modului în care educația religioasă 

influențează reziliența și comportamentul prosocial al beneficiarilor ocrotiți în sistemul de 

protecție specială de tip rezidențial și cel de tip familial – asistență maternală.  

În realizarea micro-cercetării noastre, am pornit de la următoarele ipoteze: 

Ipoteza nr. 1. Dacă frecvența practicilor religioase în rândul beneficiarilor din sistemul 

de protecție specială (sistem rezidențial și asistență maternală din Iași) este ridicată, atunci şi  

frecvența comportamentelor prosociale creşte.  

Ipoteza nr. 2.Nivelul practicii religioase este semnificativ diferit în funcție de mediul de 

dezvoltare și mediul de rezidență al beneficiarilor din sistemul de protecție socială. 

Ipoteza nr. 3.Importanța acordată educației religioase în viața personală a beneficiarilor 

este semnificativ diferită după genul subiecților, mediul de dezvoltare şi mediul de rezidență. 

                                                 
6
 Mărginean, Ioan, Calitatea vieţii percepute în România¸în Mărginean, Ioan, Bălaşa, Ana,  Calitatea vieţii în 

România, Editura Expert, Bucureşti, 2002, pp. 61-108. 
77

 Cuciureanu, Monica (coord.), Vele, Simona, Educația moral-religioasă în sistemul de educație din România, 

Institutul de Științe ale Educației, București, 2008. 
8
Mogonea, Florentin, Remus, Mogonea, Florentina, Valenţe formative ale educaţiei religioase în modelarea 

personalităţii, în Altarul Reîntregirii. Tinerii în Biserică și în Societate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, pp. 

461-478. 
9
https://www.researchgate.net/publication/267037742_CONSECINTE_ALE_EDUCATIEI_RELIGIOASE_ASUPR

A_FORMARII_CONDUITELOR_TINERILOR_PERSPECTIVA_BENEFICIARILOR, consultat în aprilie 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/267037742_CONSECINTE_ALE_EDUCATIEI_RELIGIOASE_ASUPRA_FORMARII_CONDUITELOR_TINERILOR_PERSPECTIVA_BENEFICIARILOR
https://www.researchgate.net/publication/267037742_CONSECINTE_ALE_EDUCATIEI_RELIGIOASE_ASUPRA_FORMARII_CONDUITELOR_TINERILOR_PERSPECTIVA_BENEFICIARILOR
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Ipoteza nr. 4.Implicarea preotului în deciziile personale ale beneficiarilor din sistemul de 

protecție specială – sistem rezidențial și asistență maternală – din Iași este semnificativ diferită 

după nivelul şi intensitatea practicilor religioase, genul subiecților, mediu de dezvoltare şi mediul 

de rezidență. 

Ipoteza nr. 5. Contribuția religiei la reziliența personală a beneficiarilor este 

semnificativ diferit percepută după vechimea în sistemul de protecție şi după genul 

respondenților.  

Pentru a clarifica fenomenele abordate în studiul nostru și pentru a  crea o imagine cât mai 

clară asupra nevoilor, trebuințelor și opiniilor beneficiarilor din sistemul de protecție specială la 

nivelul județului Iași, cu privire la influența educației religioase asupra copiilor am recurs la o 

metodologie mixtă, de tip cantitativ și calitativ. 

Populaţia ţintă investigată este formată din număr de 320 de beneficiari ai sistemului de 

protecție specială ocrotiți în Asistență Maternală și în Centrele de Servicii Sociale de Tip 

Rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul 

Iași, cu vârste cuprinse între  14 – 18 ani. Pe lângă acest grup țintă avem în vedere și un grup de 

15 specialiști din care fac parte profesioniști ce lucrează direct cu beneficiarii din sistemul de 

protecție specială sau în comunitate: 3 educatori, 3 asistenți maternali, 3 asistenți sociali, 3 

psihologi, 3 preoți, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. 

Eșantionul cercetării noastre sociologice se rezumă la persoane cu vârsta cuprinsă între 

14 și 18 ani. În condițiile date, în raport cu grupul țintă, am ales ca și criterii de eșantionare 

mediul de rezidență al beneficiarilor sistemului de protecție (urban/rural), mediul de dezvoltare 

(familie – familia asistentului maternal/instituție – centrul de tip rezidențial) și genul 

respondenților (feminin și masculin). În ceea ce privește religia populației investigate, avem date 

sigure că în proporție de peste 97% dintre subiecți sunt de creștini ortodocși, doar 2,9% sunt 

romano-catolici (1,6%) sau greco-catolici (1,3%). 

 În ceea ce privește metodele de culegere a datelor, am avut în vedere: Analiza de 

documente relevante, Ancheta pe bază de chestionar, Interviul. 
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STRUCTURA TEZEI 

 

Lucrarea este structurată pe două componente: prima componentă conține o abordare 

sociologică teoretică despre religie, despre educația religioasă și despre sistemul serviciilor 

sociale și a protecției copilului, iar partea a doua reprezintă studiul comparativ empiric realizat în 

centrele de tip rezidențial subordonate D.G.A.S.P.C. Iași și în familiile de asistenți maternali (ca 

familie ocrotitoare), angajați ai aceleași instituții.  

În partea introductivă am argumentat alegerea temei, am motivat necesitatea cercetării și 

am prezentat obiectivele și ipotezele urmărite în demersul nostru. Următoarele capitole conțin 

descrierea raportului teoretic cu partea practică a cercetării noastre. 

Capitolul I – Religie și religiozitate oferă informații teoretice cu privire la o parte dintre 

conceptele cheie ale demersului nostru investigativ, respectiv: religie și religiozitate. Conceptul 

de religie, regăsit încă din vechea Romă până în contemporaneitate, a făcut obiect de studiu 

pentru în mai multe domenii: filosofie, teologie, istorie, sociologie, științe umane.  

Mai departe, după ce sunt amintite teoriile care explică etiologia cuvântului religie 

(teoriile evoluţioniste, teoriile raţionaliste și teoriile nativiste), este prezentată abordarea religiei 

din perspectiva sociologilor clasici: Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim și Max Weber, 

dar și a evoluției sale în România, amintindu-i pe Brătianu, A.D. Xenopol, Gusti sau P. Andrei. 

Bryan Wilson a fost menționat în acest capitol o dată cu descrierea fenomenului social și a 

funcțiilor religiei. 

Primul capitol se încheie cu definițiile religiozității, concept introdus și în contextul unui 

studiu realizat în România, ce are ca obiect religiozitatea românilor. 

Capitolul II – Tabloul sociologic al educației religioase debutează cu imaginea 

educației din perspectivă sociologică, invocându-i pe Durkheim, Max Weber, Herbert Mead, 

Parsons, Berger sau Luckmann.   

Educația religioasă în Europa, așa cum regăsim în acest capitol face referire la cadrul 

legislativ, care reglementează libertatea la gândire, la religie și nediscriminarea sa în raport cu 

aceste criterii, dar și o sinteză a educației religioase așa cum este implementată la nivelul țărilor 

europene. Totodată, oferă o viziune de ansamblu asupra rolului pe care îl are în menținerea unui 

ambient armonios, stimulativ, bazat pe respect și prezintă trei modele de abordare a educației 

religioase:   

1. „A învăța religie 

2. A învăța despre religie 
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3. A învăța din/de la religie”
10

 

Referitor la importanța educației religioase în procesul de formare a copilului, aceasta 

ocupă un loc special, mai ales atunci când educația se realizează  conform necesităților fiecărei 

vârste. Mai departe, sunt prezentate opt perspective (culturală, psihologică, etică, sociologică, 

istorică, ecumenică, teologică și pedagogică), care argumentează necesitatea și importanța 

educației religioase. În ceea ce privește analiza studiilor realizate în România pe această temă sunt 

prezentate date relevante în: studiul Educația moral-religioasă în sistemul de educație din 

România
11

, Biserica şi rolul acesteia în viaţa liceenilor
12

, Apostolat educaţional – Ora de religie 

– cunoaştere şi devenire spirituală
13

, Religia și școala. Cercetări pedagogice, studii, analize
14

, 

Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor. Perspectiva tinerilor.
15

. 

După analiza paradigmelor educaţiei religioase(paradigma creştină, paradigma 

spiritualistă și paradigma instrucţională), se pune accent pe statutul educației religioase în şcoala 

românească, a rolului parteneriatului dintre școală, familie și biserică în procesul educațional 

religios și sunt descrise rolurile pe care le îndeplinește și le asumă fiecare factor dintre cei 

menționați anterior.  

Partea teoretica a lucrării se încheie cu cel de-al treilea capitol – Serviciile sociale și 

protecția copilului, un capitol care face trecerea dintre partea teoretică și cea practică a cercetării 

sociologice.  

În descrierea acestui capitol regăsim informații despre sistemul de protecție socială în 

contextul european, sunt analizate constructele: protecție socială, asistență socială, asigurare 

socială și sunt menționate și descrise cinci modelele sistemului de asistență socială din Europa: 

nordic (ex. Suedia, Finlanda, Danemarca), anglo-saxon (ex. Marea Britanie),  sud-european 

(ex. Spania, Italia, Portugalia, Grecia), modelul germano-olandez al subsidiarității, Modelul 

franco–belgian al politicilor familiale.  

Pentru crearea unei imagini proprii despre sistemul de protecție socială din România, 

sunt dezvoltate aspecte ce reflectă realitatea acestui sistem încă din anii `90 și evoluția sa până în 

                                                 
10

 Horga, Irina, „Abordarea educației religioase în sistemele de învățământ europene. O analiză comparativă”, în 

Opriș, Monica (coord.), Demersuri investigative în educația religioasă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2010,pp. 

38-41. 
11

 Cuciureanu, Monica (coord.), Vele, Simona, Educația moral-religioasă în sistemul de educație din România, 

Institutul de Științe ale Educației, București, 2008. 
12

Mogonea, Florentin, Remus, Mogonea, Florentina, „Valenţe formative ale educaţiei religioase în modelarea 

personalităţii”,în Altarul Reîntregirii. Tinerii în Biserică și în Societate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, pp. 

461-478. 
13

 Holbea, Gheorghe, Opriş, Dorin, Opriș, Monica, Jambore, George, Apostolat Educaţional. Ora de religie – 

cunoaştere şi devenire spirituală, Editura Basilica a Patriarhiei Române Bucureşti, 2010, p. 25. 
14

 Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Religia și școala. Cercetări pedagogice, studii, analize, Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A., București, 2011. 
15

https://www.researchgate.net/publication/267037742_CONSECINTE_ALE_EDUCATIEI_RELIGIOASE_ASUP

RA_FORMARII_CONDUITELOR_TINERILOR_PERSPECTIVA_BENEFICIARILOR, consultat în aprilie 2018 
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prezent, sunt descrise, atât etapele procesului de organizare/reorganizare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași, cât și serviciile pe care le oferă instituția: (a 

Servicii privind Protecţia Copilului și a Familiei (servicii acordate în centre de tip rezidențial și 

de tip familial) și b)Servicii de Asistenţă Socială oferite persoanelor adulte aflate în dificultate. 

În acest context este subliniată importanța asistenței maternale ca tip de serviciu familial. Spre 

finalul capitolului sun descrise noțiuni ale comportamentului prosocial, particularități 

comportamentale ale copiilor și tinerilor ocrotiți în sistemul de protecție specială. Această 

secțiune se încheie cu câteva informații despre reziliența copiilor din protecție specială prin 

abordarea celor trei teorii: teoria atașamentului, teorii ecologice ale rezilienței, teorii 

construcționiste și a factorilor de risc/protectivi ai rezilienței.  

Capitolul IV – Metodologia cercetării reprezintă cadrul metodologic aplicat în vederea 

investigării influenței educației religioase asupra beneficiarilor din sistemul de protecție 

specială ai D.G.A.S.P.C. Iași, pentru validarea ipotezelor stabilite. Este justificată metodologia 

abordată, sunt formulate ipotezele și întrebările cercetării, sunt operaționalizate conceptele și 

este descris modul de construire a instrumentelor de anchetă (chestionarul și ghidul de interviu). 

Tot în acest capitol regăsim informații despre populația țintă și despre eșantion, dar și despre 

modalitatea de culegere a datelor. În final sunt prezentate câteva considerații etice are au stat la 

baza studiului sociologic. 

Capitolul V – Analiza datelor și rezultatele cercetării reprezintă analiza și interpretarea 

datelor, atât de ordin cantitativ, cât și calitativ.  

Capitolul – Concluzii cuprinde o sinteză a principalelor rezultate ale cercetării, fiind 

observate limitele de cercetare, dar și direcții pentru alte cercetări, urmând prezentarea limitelor 

studiului și deschiderea către alte cercetări.  

Teza se încheie cu prezentarea surselor bibliografice, cu lista cu tabele, grafice, 

figuri și anexe.  
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CONCLUZII 

 

În urma analizei datelor atât de ordin calitativ, cât și de ordin cantitativ, referitoare la 

importanța educației religioase determinată de familie, biserică și școală concluzionăm: 

1. Familia
16

, (asistenții maternali și angajații centrelor rezidențiale), biserica și școala 

reprezintă o sursă foarte importantă în ceea ce privește educația religioasă a beneficiarilor 

din sistemul de protecție specială. Între cei trei factori determinanți ai educației de ordin religios 

există o legătură de complementaritate, stabilindu-se, la nivel comunitar parteneriate strânse. 

Specialiștii sunt cei care confirmă aceste rezultate apreciind că, deși ar mai trebui lucrat la 

anumite aspecte, cei trei factori ai educației religioase sunt inseparabile. 

2. Educația religioasă este apreciată ca fiind foarte importantă și importantă  în viața 

copiilor, cu o diferență nesemnificativă între cele două loturi de subiecți, motivând că prin 

educație religioasă transmisă de familie (specialiștii din centru sau asistenții maternali), biserică 

și școală, beneficiarii se simt mult mai bine spiritual și se simt îndrumați să facă fapte bune, 

considerând că le oferă sprijin în viață, îi ajută să cunoască mai multe despre divinitate, îi învață 

să creadă în existența lui Dumnezeu. 

3. Participarea la orele de religie determină o stare de liniște sau nerăbdare, atât asupra 

copiilor din plasament rezidențial, cât și asupra celor din asistență maternală. Remarcăm că 

majoritatea copiilor sunt de acord atât cu predarea religiei în școală, cât și cu notarea. Despre 

simbolul religios (icoana), nu se arată deranjați, majoritatea fiind de acord.  

4. Analiza teoretică și practică a celor trei factori implicați în educația religioasă a 

beneficiarilor din sistemul de protecție specială ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Iași reprezintă unul din obiectivele cercetării noastre, care a fost atins.  

În ceea ce privește aportul educației religioase la dezvoltarea spirituală și la dezvoltarea 

încrederii în învățăturile religioase ale copiilor din protecție specială de tip rezidențial și familial 

situația se prezintă astfel:  

5. Deși majoritatea beneficiarilor protecției speciale din județul Iași afirmă că acordă 

încredere învățăturilor religioase, fetele din mediul rural se declară mai credincioase decât 

băieții, ele acordă mai mare atenție învățăturilor de ordin religios; 

6. Orele de religie reprezintă un factor ce contribuie la dezvoltarea spirituală a 

beneficiarilor protecției copilului, majoritatea dintre respondenți afirmă că prin educația 

                                                 
16

În contextul cercetării noastre, rolul de părinte revine asistentului maternal sau angajaților centrelor rezidențiale 

subordonate D.G.A.S.P.C. Iași, în cazul copiilor din plasament rezidențial. 
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religioasă primită atât la școală, cât și în familie sau în centre contribuie foarte mult la 

întărirea credinței în Dumnezeu.  

7. Temele religioase abordate atât în mediul școlar, cât și în mediul de dezvoltare al 

copilului, îi ajută pe beneficiarii măsurii de plasament să conștientizeze condiția lor umană și îi 

impulsionează să aspire la un viitor mai frumos. 

8. Comparativ cu beneficiarii in mediul rezidențial, copiii din AMP consideră că temele 

religioase contribuie la obținerea informațiilor despre religie și divinitate. 

9. Lecțiile de religie contribuie foarte mult și mult la dezvoltarea uni conduite morale, așa 

cum transmit ambele loturi de subiecți. 

10. Beneficiarii din sistem rezidențial ar dori să abordeze și alte teme la orele de religie, 

comparativ cu cei din AMP, care se declară mulțumiți cu informațiile pe care li se oferă deja. 

11. Indiferent de mediul în care se dezvoltă, fie în mediul familial, fie în mediul 

instituționalizat, beneficiarii sunt influențați de mesajele pe care le transmite prin natura sa, 

latura educațională a religiei. 

12. Ambele grupuri de beneficiari asociază religia cu rezolvarea problemelor, 

indiferent de natura lor, confirmând că religia rezolvă problemele în foarte mare și mare măsură. 

Se observă o mică diferență între opinia respondenților din AMP care, comparativ cu a celor 

centrelor rezidențiale, consideră că religia influențează într-o măsură foarte mare rezolvarea 

problemelor de familie. Aceste rezultate vin în sprijinul ideii necesității implicării copiilor în 

diverse activități de natură religioasă, fiind un mecanism prin care își pot dezvolta reziliența sau 

procesul de formare a abilităților constructive de gestionare a situațiilor dificile din viața lor, 

precum și dezvoltarea capacității decizionale.  

Nivelul religiozității beneficiarilor din protecția copilului este măsurat prin practicile 

religioase: rugăciune, participare la activități bisericești, post sau abstinență, citirea materialelor 

(în general a cărților) pe temă religioasă, spovedania, împărtășania sau celebrarea sărbătorilor 

religioase.  

Rezultatele redate mai jos, presupun atingerea obiectivului conform căruia se 

realizează identificarea percepției specialiștilor asupra modului în care educația religioasă 

influențează viața beneficiarilor sistemului de protecție specială din județul Iași. 

13.Copiii din plasament familial acordă mai mut timp rugăciunii față de copiii din 

plasament, majoritatea declarând că se roagă săptămânal sau chiar mai des. 

14. Copiii din AMP frecventează biserica mai des, iar fetele, indiferent de mediul de 

dezvoltare,  merg în număr mai mare la biserică. 
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15. Copiii din AMP postesc mai des decât cei din centrele de de tip rezidențial, 

majoritatea țin post câteva zile, înainte de a se spovedi și împărtăși. 

16. Interesul manifestat de cititul cărților pe temă religioasă este scăzut în ambele medii 

de dezvoltare ale beneficiarilor din plasament; 

17. Copiii din măsură de protecție specială, atât din AMP, cât și din sistem de tip 

rezidențial participă la evenimente și celebrează marile sărbători religioase. În mediul familial 

copiii serbează mai des zilele onomastice, față de cei din centre. Există mulți copii din centre 

care nu si-au sărbătorit niciodată ziua onomastică.  

Conceptul de reziliență a fost explicat din mai multe perspective, însă, amintim și întărim 

că reziliența este un mod în care persoanele care au suferit traume ori au trecut prin 

momente dificile, au făcut față provocărilor și și-au revenit. Cât despre grupul nostru țintă, 

remarcăm că au un bagaj de încercări ale vieții, însă factorii protectivi, printre care și religia, au 

avut efectele scontate asupra depășirii situației dificile. Rezultatele arată că : 

18. Imaginea pozitivă a copilului din plasament este creionată de răspunsurile afirmative 

ale respondenților, indiferent de mediu sau de gen, ceea ce denotă că beneficiarii serviciilor 

sociale sunt rezilienți. 

19. Copiii din centrele rezidențiale apelează, în ordine la următorii factori protectivi ai 

rezilienței, în ordinea stabilită de răspunsurile cele mai multe: angajați ai centrelor, grupul de 

prieteni, biserica (prin rugăciune și discuții cu preotul), dirigintele sau profesorul de religie. 

Foarte puțini au identificat alți factori ai rezilienței.  

20. Comparativ cu beneficiarii din serviciile de tip rezidențial, copiii din plasament 

familial cer ajutorul: asistenților maternali sau angajaților centrelor, bisericii (prin rugăciune și 

discuții cu preotul), în egală măsură discută cu dirigintele sau apelează la prieteni și cel mai rar 

iau legătura cu profesorul de religie.  

Studiul științific empiric al influenței educației religioase asupra beneficiarilor 

sistemului de protecție specială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului din județul Iași ne-a oferit prilejul, prin analiza și interpretarea datelor obținute, să 

atingem toate obiectivele propuse, dar să și răspundem la cele trei întrebări ale cercetării noastre: 

- În ce măsură familia, biserica și școala (mai) reprezintă factori determinați în 

procesul educației religioase?  

- Este religia factor de influență în adoptarea deciziilor și a comportamentelor 

prosociale pentru beneficiarii sistemului de protecție specială? 

- Cum contribuie factorul religios la dezvoltarea rezilienței beneficiarilor D.G.A.S.P.C. 

Iași?  
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21. În ceea ce privește ipotezele de cercetare au fost validate prin intermediul analizei 

corelaționale,  

Ipoteza nr. 1. Dacă frecvența practicilor religioase în rândul beneficiarilor din sistemul 

de protecție specială (sistem rezidențial și asistență maternală din Iași) este ridicată, atunci şi  

frecvența comportamentelor prosociale creşte. Ipoteza se confirmă. 

Ipoteza nr. 2.Nivelul practicii religioase este semnificativ diferit în funcție de mediul de 

dezvoltare și mediul de rezidență al beneficiarilor din sistemul de protecție specială. Ipoteza se 

confirmă parțial. 

Ipoteza nr. 3.Importanța acordată educației religioase în viața personală a beneficiarilor 

este semnificativ diferită după genul subiecților, mediul de dezvoltare şi mediul de rezidență. 

Ipoteza se infirmă 

Ipoteza nr. 4.Implicarea preotului în deciziile personale ale beneficiarilor din sistemul de 

protecție specială – sistem rezidențial și asistență maternală – din Iași este semnificativ diferită 

după nivelul şi intensitatea practicilor religioase, genul subiecților, mediu de dezvoltare şi mediul 

de rezidență. Ipoteza se confirmă parțial. 

Ipoteza nr. 5. Contribuția religiei la reziliența personală a beneficiarilor este 

semnificativ diferit percepută după vechimea în sistemul de protecție şi după genul 

respondenților. Ipoteza se confirmă parțial. 
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