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Ce este Pactul Educativ Global? 

Papa Francisc a lansat pe 12 septembrie 2019 „invitația la 

dialog cu privire la modul în care construim viitorul 

planetei și la necesitatea de a investi talentele tuturor, 

pentru că orice schimbare are nevoie de un parcurs 

educativ pentru a face să se dezvolte o nouă solidaritate 

universală și o societate mai primitoare”. 

În acest scop, a promovat inițiativa unui Pact Educativ 

Global „pentru a revitaliza angajamentul pentru și cu 

generațiile tinere, reînnoind pasiunea pentru o educație 

mai deschisă și mai incluzivă, capabilă de ascultare 

răbdătoare, de dialog constructiv și înțelegere reciprocă”. 

Este vorba de „a ne uni eforturile într-o alianță 

educațională amplă pentru a forma persoane mature, 

capabile să depășească fragmentările și opozițiile și să 

reconstruiască țesutul relațiilor pentru o umanitate mai 

fraternă”. 
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Dragii mei, 

în Enciclica Laudato si’ i-am invitat pe toți să colaborăm pentru a apăra casa noastră comună, 

înfruntând împreună provocările cu care ne confruntăm. La distanță de câțiva ani, îmi reînnoiesc 

invitația la dialog cu privire la modul în care construim viitorul planetei și la necesitatea de a 

investi talentele tuturor, pentru că orice schimbare are nevoie de un parcurs educativ pentru a face 

să se dezvolte o nouă solidaritate universală și o societate mai primitoare. 

În acest scop, doresc să promovez un eveniment mondial în ziua de 14 mai 2020, care va avea tema: 

„Reconstrucția Pactului Educativ Global”: o întâlnire pentru a revitaliza angajamentul pentru și cu 

generațiile tinere, reînnoind pasiunea pentru o educație mai deschisă și mai incluzivă, capabilă să 

asculte cu răbdare, să poarte un dialog constructiv și înțelegere reciprocă. Niciodată nu a existat o 

asemenea nevoie de a ne uni eforturile într-o alianță educațională amplă pentru a forma persoane 

mature, capabile să depășească fragmentările și opozițiile și să reconstruiască țesutul relațiilor 

pentru o societate mai relații pentru o umanitate mai fraternă. 

Lumea contemporană se află într-o continuă transformare și se confruntă cu crize multiple. Trăim 

o schimbare epocală: o metamorfoză nu doar culturală, ci și antropologică, care generează noi 

limbaje și aruncă la gunoi, fără discernământ, paradigmele transmise de istorie. Educația se 

ciocnește cu așa-numita „rapidación” (rapiditate), care încarcerează existența în vârtejul 

tehnologiei și al vitezei tehnologice și digitale, schimbând continuu punctele de referință. În acest 

context, însăși identitatea își pierde consistența, iar structura psihologică se dezintegrează în fața 

unei schimbări neîncetate care „contrastează cu ritmul natural lent al evoluției biologice” (Laudato 

si’, 18). 

Orice schimbare, însă, are nevoie de un parcurs educațional care îi implică pe toți. De aceea, este 

necesară construirea unui „sat educațional”, unde, în diversitate, se împart angajamentul de a 

genera o rețea de relații umane și deschise. Un proverb african spune că „pentru a educa uncopil 

este nevoie de un sat întreg”. Dar trebuie să construim acest sat ca o condiție pentru a educa. 

Terenul trebuie, înainte de toate, să fie curățat de discriminare prin introducerea fraternității, așa 

cum am susținut în Documentul pe care l-am semnat cu Marele Imam de Al-Azhar la Abu Dhabi, 

pe 4 februarie anul acesta. 

Într-un asemenea sat este mai ușor de găsit convergența globală pentru o educație care știe să fie 

purtătoarea unei alianțe între toate componentele persoanei: între studiu și viață; între generații; 

între profesori, studenți, familii și societatea civilă cu expresiile sale intelectuale, științifice, 
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artistice, sportive, politice, antreprenoriale și 

de solidaritate. O alianță între locuitorii 

Pământului și „casa comună”, căreia îi datorăm 

grijă și respect. O alianță care generează pace, 

dreptate și primire între toate popoarele 

familiei umane, precum și dialog între religii. 

Pentru a atinge aceste obiective globale, 

drumul comun al „satului educației” trebuie să 

facă pași importanți. În primul rând, trebuie să 

aibă curajul de a pune în centru persoana. 

Pentru aceasta, trebuie semnat un pact pentru 

a însufleți procesele educaționale formale și 

informale, care nu pot ignora faptul că totul în 

lume este intim conectat și că este necesar să 

găsim – conform unei antropologii sănătoase – 

alte moduri de a înțelege economia, politica, 

creșterea și progresul. Într-un parcurs de 

ecologie integrală, este pusă în centru valoarea 

fiecărei creaturi, în relație cu oamenii și cu 

realitatea care o înconjoară, și se propune un 

stil de viață care respinge cultura rebutului. 

Un alt pas este curajul de a investi cele mai bune 

energii cu creativitate și responsabilitate. 

Acțiunea proactivă și încrezătoare deschide 

educația către planificarea pe termen lung, care 

nu se împotmolește în condiții statice. În acest 

fel vom avea persoane deschise, responsabile, 

dispuse să găsească timp pentru ascultare, 

dialog și reflecție, și capabile să construiască un 

țesut de relații cu familiile, între generații și cu 

diferitele expresii ale societății civile, pentru a 

compune un nou umanism. 

Un alt pas este curajul de a forma persoane care 

sunt dispuse să se pună în slujirea comunității. 

Slujirea este un pilon al culturii întâlnirii: 

„Înseamnă să te apleci asupra celor în nevoie și 

să le întinzi o mână, fără să calculezi, fără 

teamă, cu tandrețe și înțelegere, așa cum Isus s-

a aplecat să spele picioarele apostolilor. A sluji 

înseamnă a lucra alături de cei mai nevoiași, a 

stabili cu ei în primul rând relații umane de 

apropiere, legături de solidaritate”. În slujire 

experimentăm că este mai mare bucuria de a 

dărui decât de a primi (cf. Faptele apostolilor 

20,35). Din această perspectivă, toate 

instituțiile trebuie să se lase interpelate cu 

privire la obiectivele și metodele prin care își 

îndeplinesc misiunea formativă. 

Din acest motiv, doresc să vă întâlnesc la Roma 

pe toți cei care, în diferite moduri, lucrați în 

domeniul educației la toate nivelurile 

disciplinelor și de cercetare. Vă invit să 

promovăm împreună și să activăm, printr-un 

pact educativ comun, acele dinamici care dau 

sens istoriei și o transformă în mod pozitiv. 

Împreună cu voi, fac apel la personalitățile 

publice care ocupă poziții de responsabilitate 

în întreaga lume și cărora le pasă de viitorul 

noilor generații. Am încredere că vor accepta 

invitația mea. De asemenea, vă invit și pe voi, 

tinerii, să participați la reuniune și să vă simțiți 

responsabili pentru construirea unei lumi mai 

bune. [...] Pregătirea evenimentului va fi 

însoțită de o serie de seminarii tematice, 

organizate în diferite instituții. 

Să încercăm împreună să găsim soluții, să 

inițiem procese de transformare fără teamă și 

să privim spre viitor cu speranță. Invit pe 

fiecare să fie protagonist în această alianță, 

asumându-și un angajament personal și 

comunitar pentru a cultiva împreună visul unui 

umanism solidar, care să răspundă așteptărilor 

omului și planului lui Dumnezeu. 

Vă aștept și încă de acum vă salut și vă 

binecuvântez. 

 

 

Vatican, 12 septembrie 2019 
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Salutul 
Eminenței Sale Cardinalul Giuseppe Versaldi 
PREFECTUL CONGREGAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ  

Dragi educatori, 

este urgentă nevoia de a umaniza educația punând în centru 

persoana și creând condițiile necesare pentru o dezvoltare 

integrală. Oferind copiilor și tinerilor o autonomie justă și 

protagonismul necesar va fi posibil ca fiecare să crească în 

interior, în mijlocul unei comunități vii, interdependente și 

fraterne. Prin împărtășirea destinului comun, complexitatea 

realității va fi citită cu lentilele unui nou Pact Educativ, care ne 

conduce la redescoperirea frumuseții umanismului inspirat de 

Evanghelie. 

Într-un context de dificultăți și polarizat, noi, ca adulți, trebuie 

să facem un pas înapoi, pentru a spune mai puțin și a asculta mai 

mult nevoile tinerilor, pentru a permite talentelor lor individuale 

să se manifeste și să înflorească liber. Aici se află adevăratul sens 

al incluziunii, acela de a fi „parte integrantă a mesajului creștin 

de mântuire” (Papa Francisc, Discurs adresat participanților la 

Adunarea Plenară a Congregației pentru Educație Catolică, 20 

februarie 2020). Educația este mult mai mult decât a preda. Într-

un proces pe cât de delicat, pe atât de complex, pot fi construite 

proiecte comune de schimbare pentru a transforma concret 

contextele reale. Să avem încredere în ei, fără teamă ... Ne vor 

surprinde! 

† Giuseppe Versaldi 



Acest vademecum este un ghid pregătit pentru implementarea Pactului Educativ 

și este destinat mai ales educatorilor care au responsabilitatea de a însoți copiii și 

tinerii, prin itinerarii formale și informale, școlare și extrașcolare, în construirea 

casei comune. 

Papa Francisc a insistat de mult timp asupra necesității de a investi talentele 

tuturor pentru a realiza o nouă solidaritate universală și o societate mai 

primitoare. În numeroasele sale mesaje, și mai ales cel lansate pe 15 octombrie 

2020, el a reînnoit invitația de a realiza un pact educativ care să permită găsirea 

convergenței globale pentru o educație care știe să fie purtătoarea unei alianțe 

între toate componentele persoanei: între școală și viață; între generații; între 

profesori, elevi, familii și societatea civilă, cu expresiile sale intelectuale, 

științifice, artistice, sportive, politice, antreprenoriale și de susținere în sprijinul 

generațiilor tinere. 

În fața „catastrofei educaționale” provocată de pandemie, care a accentuat un 

decalaj educativ deja alarmant, rețetele simpliste nu sunt suficiente, ci trebuie să 

credem în puterea transformatoare a educației. A educa înseamnă a paria și a da 

prezentului speranța care strică determinismele și fatalismele; educația este 

întotdeauna un act de speranță care invită la co-participare și la transformarea 

logicii indiferenței într-o cultură a întâlnirii și incluziunii. 

Educația trebuie să ne ajute să construim un viitor care nu mai este marcat de 

diviziune, de sărăcirea facultăților de gândire și imaginație, dar este bazat pe 

ascultare, dialog și înțelegere reciprocă. 

Vademecum-ul preia cele șapte obiective indicate de Papa Francisc, fiecare dintre 

ele putând deveni un itinerar educativ de dezvoltat în etapele de reflecție, prin 

elaborarea proiectelor care răspund diferitelor provocări locale și implementarea 

lor concretă. Se pot naște istorii și experiențe personale și comunitare, capabile 

să îi inspire pe ceilalți să le împărtășească și astfel să se angajeze într-un proces 

de schimbare, inspirat de cultura îngrijirii, ecologia integrală, construcția 

fraternității și a păcii. Experiențele pot fi colectate de comisiile conferințelor 

episcopale și, de asemenea, trimise către Universitatea LUMSA 

(eis.ricerca@lumsa.it).  

Trebuie să avem încredere și să investim în potențialul tinerilor, astfel încât 

aceștia să fie ajutați să privească înainte împreună și cu curaj. 

† Angelo Vincenzo Zani 
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Introducere 
Excelența Sa Mons. Vincenzo Zani 
SECRETARUL CONGREGAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ 



Papa Francisc, în mesajul video din 15 octombrie 2020 (a se 

vedea Anexa 1) dorește o nouă perioadă a angajamentului 

educațional care implică toate componentele societății. 

Pentru aceasta, el invită familiile, comunitățile, școlile, 

universitățile, instituțiile, religiile, conducătorii, bărbații și 

femeile implicate în cultură, știință, sport, artiștii, operatorii 

mass-media, întreaga umanitate să semneze un pact educativ 

angajându-se personal să parcurgă aceste șapte căi:  
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7 angajamente 

pentru Pactul Educativ Global  
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A PUNE PERSOANA ÎN CENTRU 

A pune în centrul fiecărui program educativ persoana, pentru a 
scoate în evidență specificitatea și capacitatea sa de a fi în relație 
cu ceilalți, împotriva culturii rebutului. 

A ASCULTA GENERAȚILE TINERE 

A asculta vocea copiilor, băieți și fete, pentru a construi împreună 
un viitor de dreptate și pace, o viață demnă pentru fiecare 
persoană. 

A PROMOVA FEMEIA 

A favoriza participarea deplină a fetițelor și a adolescentelor la 
educație. 

A RESPONSABILIZA FAMILIA 

A considera familie primul și indispensabilul educator. 

A SE DESCHIDE LA A PRIMI 

A educa și a fi educat la a primi, deschizându-ne spre cei mai 
vulnerabili și marginalizați. 

A REÎNNOI ECONOMIA ȘI POLITICA 

A studia noi moduri de a înțelege economica, politica, creșterea și 
progresul, în slujba omului și a întregii familii umane în perspectiva 
unei ecologii integrale. 

A PĂZI CASA COMUNĂ 

A păstra și a cultiva casa noastră comună, protejând resursele sale, 
adoptând stiluri de viață mai sobre și tinzând spre folosirea 
surselor de energie regenerabilă și ecologică. 
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A PUNE PERSOANA ÎN CENTRU 

A pune în centrul fiecărui program educativ persoana, pentru a scoate în evidență 
specificitatea și capacitatea sa de a fi în relație cu ceilalți, împotriva culturii rebutului. 

Idei de reflecție 

Primul obiectiv evidențiază necesitatea de a pune la temelia fiecărei acțiuni educative 
un solid fundament antropologic, o viziune sănătoasă și precisă despre persoană. Papa 
Francisc a spus că orice schimbare are nevoie un parcurs eductiv, pentru a reconstrui 
țesutul de relații, care să facă să se maturizeze o nouă solidaritate universală și să se 
dea viață unei societăți mai primitoare. În acest sens, este necesar să formăm un nou 
umanism pentru care este necesar să depășim metamorfozele culturale și 
antropologice ale societății actuale. Acest lucru înseamnă a da valoare identității 
fiecărei persoane, având grijă de toate dimensiunile sale, consolidându-i structura 
psihologică, evitând astfel să se fragmenteze și să se dezintegreze în fața unei 
schimbări neîncetate și rapide. 

Valori 

1. Respectarea și valorizarea identității fiecărei 
persoane, fără discriminare de sex, vârstă, rasă, 
religie, ideologie, statut social și multe altele. 

2. Educația pentru o formare integrală, care 
prețuiește toate dimensiunile umanului. 

3. Apărarea drepturilor universale și inalienabile 
ale oricărei persoane. 

Sugestii pentru educatori 

• A crea condițiile pentru ca toți membrii instituției / organizației să aibă acces și să 
cunoască bine Carta Drepturilor Universale ale Omului. 

• A garanta existența egalității de șanse pentru membrii instituției / organizației, 
fără discriminare pe criterii de gen, vârstă, rasă, religie, ideologie și condiție 
socială. 

• A avea grijă de fiecare membru al instituției / organizației, cu o atenție specială 
pentru cei mai fragili, oferind o formare integrală, care valorizează toate 
dimensiunile persoanei, inclusiv cea spirituală. 



Educația între criză și speranță | 12  

A ASCULTA GENERAȚIILE TINERE  

A asculta vocea copiilor, băieți și fete, pentru a construi împreună un viitor de 
dreptate și pace, o viață demnă pentru fiecare persoană. 

Idei pentru reflecție 

Acest obiectiv atrage atenția asupra necesității de a adopta o paradigmă pedagogică 
bazată pe ascultare și dialog atent și respectuos cu generațiile tinere. Papa folosește 
trei verbe: a asculta, a transmite, a construi împreună. 

Este întotdeauna necesar să începem cu ascultarea persoanei, acceptându-i 
întrebările, nevoile, rănile, sărăcia, să-i descoperim talanții, cunoscându-i visele, 
idealurile etc. Înainte de „a instrui” este necesar a educa (e-ducere), a scoate, a extrage, 
a pune în lumină, a pregăti terenul, dispunându-l să primească sămânța cunoașterii. 
Dar, scrie Papa, acest lucru se face prin transmiterea și împărtășirea valorilor, adică a 
vieții, a stilului de existență; numai într-un al doilea moment se transmit cunoștințe, 
ceea ce face ca valorile să fie înțelese și apreciate. Mai mult, procesul este ca o 
construcție, o edificare ce se realizează „împreună”; iar acest lucru evidențiază 
valoarea relației și a comunității în care se crește împreună. 

Valori 

1. Ascultarea copiilor, adolescenților și tinerilor pentru 
a-i pune în centrul acțiunii educative, cu o atenție 
deosebită față de cei cu nevoi educaționale speciale 
(„nu elevii trebuie să se adapteze școlii, ci școala este 
cea care trebuie să se adapteze elevilor”). 

2. Fiecare copil, tânăr și tânără, are dreptul la respect 
maxim și la o educație de calitate. 

3. Construirea unui mediu educațional participativ 
care implică minte, mâini și inimă („Pentru a educa 
un copil este nevoie de un sat întreg”). 

Sugestii pentru educatori 

• A promova protagonismul elevilor și tinerilor și accesul acestora la educație.  

• A garanta participarea reprezentanților elevilor în structurile consultative și 
deliberative ale instituției / organizației. 

• A crea comunități educative primitoare, deosebit de atente la elevii cu nevoi 
educaționale speciale. 

• A condamna toate formele de lipsă de respect și exploatare a minorilor. 
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A PROMOVA FEMEIA  

A favoriza participarea deplină a fetițelor și a adolescentelor la educație. 

Idei pentru reflecție 

O atenție deosebită este acordată problemei fetițelor și adolescentelor, care sunt 
adesea marginalizate din educație și societate. Este o alegere prioritară și strategică. 

Papa Francisc scrie în enciclica Fratelli tutti (nr. 23): „Organizarea societăților în toată 
lumea este încă departe de a oglindi cu claritate că femeile au exact aceeași demnitate 
și drepturi identice cu ale bărbaților. În cuvinte se afirmă anumite lucruri, însă 
deciziile și realitatea strigă un alt mesaj. Este un fapt că «de două ori mai sărace sunt 
femeile care suferă situații de excludere, maltratare și violență, pentru că adesea se 
află cu posibilități mai mici de a apăra drepturile lor»”. 

Valori 

1. Recunoașterea acelorași drepturi, demnitate și 
egalitate între bărbați și femei. 

2. O mai mare participare a fetițelor și 
adolescentelor la educație, prin politici concrete 
de incluziune. 

3. Includerea echitabilă a femeilor în structurile 
decizionale. 

Sugestii pentru educatori 

• A asigura, pe cât posibil, o prezență egală a bărbaților și femeilor în instituție / 
organizație. 

• A încuraja politicile în favoarea participării fetelor la educație. 

• A asigura prezența unui număr egal de femei în posturile de conducere, în rândul 
personalului didactic și în organismele instituției / organizației. 

• A condamna toate formele de discriminare și violență împotriva femeilor.  
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A RESPONSABILIZA FAMILIA  

A considera familie primul și indispensabilul educator. 

Idei pentru reflecție 

O altă țintă este familia, primul și indispensabilul educator. Ea este celula 
fundamentală a societății și, ca atare, trebuie să-și poată îndeplini rolul său de sursă 
de relații generative și constitutive ale persoanei, la care trebuie să contribuie toți 
ceilalți subiecți. 

Gravissimum educationis afirmă că părinții sunt primii și principalii educatori ai 
copiilor lor și „această funcție educativă a lor este atât de importantă încât, acolo 
unde lipsește, cu greu poate fi suplinită”. Apoi, ea „este prima școală a virtuților 
sociale, de care nici o societate nu se poate lipsi. [...] Mai ales în familia creștină ... 
copiii de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să învețe să-l descopere și să-l cinstească pe 
Dumnezeu și să-l iubească pe aproapele” (nr. 3). 

Valori 

1. Prioritatea familiei în educația copiilor. 

2. Participarea reprezentanților părinților în 
structurile de decizie. 

3. Creșterea politicilor în favoarea familiilor, în 
special a celor mai defavorizate din punct de 
vedere socio-economic. 

Sugestii pentru educatori 

• A implica întotdeauna familiile în activitățile educative ale instituției / 
organizației. 

• A garanta prezența reprezentanților părinților în structurile consultative și 
deliberative ale instituției / organizației.  

• A construi pacte educative comunitare între școli și familie, pentru a da răspuns la 
nevoile locului. 

• A încuraja parcursuri formative și autoformative pentru părinți. 
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A SE DESCHIDE LA A PRIMI  

A educa și a fi educat la a primi, deschizându-ne spre cei mai vulnerabili și 
marginalizați.  

Idei pentru reflecție 

Într-o lume globalizată, egalitatea generală nu a fost atinsă, ci s-au accentuat multe 
forme de dezechilibre sociale, economice și culturale. Alături de cetățenii care obțin 
mijloace adecvate pentru dezvoltarea personală și familială, există foarte mulți 
„noncetățeni”, „cetățeni pe jumătate” sau „resturi urbane”, excluși. (cf. Evangelii 
gaudium, nr. 74) 

O societate este sănătoasă atunci când știe să-i primească pe cei mai vulnerabili, când 
îi pasă de excluși, astfel încât să devină cetățeni cu drepturi depline. Din acest motiv, 
Pactul Educativ trebuie să vizeze primirea celor din urmă, cultura incluziunii, 
cultivarea atenției în toate asupra periferiilor sociale și existențiale și vindecarea celor 
mai profunde răni ale persoanei umane și ale societății. 

Valori 

1. Educația la deschiderea și întâlnirea cu celălalt. 

2. Primirea și integrarea persoanelor vulnerabile și 
marginalizate prin politici de incluziune. 

3. Depășirea culturii rebutului prin proiecte de 
incluziune. 

Idei pentru educatori 

• A promova programe de sensibilizare în perspectivă interculturală și 
interreligioasă. 

• A primi în propria instituție / organizație elevi/studenți și persoane din alte țări 
(internaționalizare). 

• A lansa programe de cooperare internațională pentru construirea unei lumi mai 
fraterne și mai primitoare. 
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A REÎNNOI ECONOMIA ȘI POLITICA  

A studia noi moduri de a înțelege economia, politica, creșterea și progresul, în slujba 
omului și a întregii familii umane în perspectiva unei ecologii integrale 

Idei pentru reflecție 

Acest obiectiv rezumă multe aspecte.  

Economia, politica, creșterea și progresul sunt aspecte care fac parte dintr-un stil de 
viață, dintr-o cultură a oamenilor în care educația trebuie să caute să formeze bărbați 
și femei capabili să fie protagoniști ai binelui comun. Pentru a putea face acest lucru, 
este esențial să răspândim o cultură a întâlnirii, în care sunt căutate întotdeauna 
punctele de contact, se construiesc punți, se proiectează ceva care îi implică pe toți. 
(cf. Fratelli tutti, nr. 216) Aceasta implică educarea abilității de a recunoaște dreptul 
celorlalți de a fi ei înșiși și de a fi diferiți. În cadrul acestui stil de viață etic și cultural, 
un „pact social” trebuie să fie prezent și activ, grație lui toată lumea fiind dispusă să 
ofere ceva pentru binele comun (cf. nr. 221). Prin urmare, educația trebuie să ajute la 
trăirea valorii respectului, trebuie să învețe „iubirea capabilă să primească orice 
diferență, prioritatea demnității fiecărei ființe umane față de orice idee, sentiment, 
practică” (nr. 191). 

Valori 

1. Reînnoirea ideii de economie, politică, creștere 

și progres din perspectiva incluziunii. 

2. Dezvoltarea durabilă și angajamentul de a 

construi binele comun printr-un „pact social”. 

3. Investirea celor mai bune energii pentru o 

educație în slujba comunității. 

Sugestii pentru educatori 

• A încuraja în propria instituție/organizație studiul și cercetarea cu privire la 
economie, politică, creștere și progres cu idei inovatoare și incluzive, prin 
revizuirea planurilor de învățământ și a planurilor de studiu. 

• A propune o educație integrală în slujba valorilor participării, democrației, 
politicii, justiției, egalității, fraternității și păcii.  

• A reorienta proiectele de instruire ale instituției / organizației în favoarea formării 
de persoane dispuse să se pună în slujba comunității. 
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A PĂZI CASA COMUNĂ  

A păstra și a cultiva casa noastră comună, protejând resursele sale, adoptând stiluri de 
viață mai sobre și tinzând spre folosirea surselor de energie regenerabilă și ecologică. 

Idei pentru reflecție 

Ultimul obiectiv indicat de Papa Francisc se referă în mod clar la enciclica Laudato si', 
care evidențiază dimensiunea globală a crizei actuale. Nu este vorba doar de o criză 
„de mediu” sau economică, financiară, politică, socială: este o criză fără adjective, 
deoarece este o criză interioară, care este proiectată în exterior în toate dimensiunile 
umanului, în relația cu ceilalți, cu societatea, cu lucrurile, cu mediul. Miza este astfel 
de ordin existențial, privește poziția pe care omul și-o atribuie sieși în realitate, modul 
în care își percepe existența în lume. Pentru aceasta, Pontiful, deja în primul mesaj de 
lansare al Pactului educativ (12.09.2019), a reînnoit invitația de a dialoga despre cum 
construim casa comună și viitorul planetei. Răspunsul constă în necesitatea de a 
investi talentele tuturor, pentru că fiecare schimbare are nevoie de un parcurs 
educativ, pentru a construi o nouă solidaritate universală și o societate mai 

Valori 

1. Educația pentru respectarea și îngrijirea casei 
comune și pentru stiluri de viață mai sobre și mai 
respectuoase față de mediu. 

2. Investiția în energii regenerabile. 

3. Protejarea și înmulțirea spațiilor verzi în regiunea 
ta și în centrele de învățământ. 

Sugestii pentru educatori 

• A încuraja activitățile de apărare a mediului în organizație.  

• A dezvolta o grijă pentru casa comună și a îmbunătăți capacitatea de a conduce 
inima către frumusețe în fața minunilor creației. 

• A facilita conversia spre energii regenerabile în ce privește aprovizionarea cu 
energie a instituției / organizației. 

• A crea spații verzi în centrele de învățământ, proporțional cu numărul membrilor 
instituției / organizației. 



În timpul pontificatului său, Papa Francisc a întâlnit de multe ori lumea 
universitară, în special cea catolică. Constituția apostolică Ex corde Ecclesiae 
amintește că Universitatea Catolică s-a născut din inima Bisericii și datează 
istoric chiar de la originea universității ca instituție. 

În construcția Satului Educațional Global, universităților li se cere să 
desfășoare activități de cercetare științifică în cele cinci domenii tematice 
care constituie piatra de temelie a ideii Papei Francisc despre universitate. 

Iată domeniile tematice și universitățile de referință la care alte universități 
se vor putea alătura pentru a contura inițiativele și căile de cercetare în 
comun și pentru a oferi împreună contribuțiile lor. 

1. Demnitate și drepturile umane  

UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Notre Dame (SUA) 

2. Fraternitate și cooperare 

UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Catolică Sacro Cuore (Italia) 

3. Tehnologie și ecologie integrală 

UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Pontificală Javeriana (Columbia) 

4. Pace și cetățenie 

UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Pontificală Lateran 

5. Culturi și religii 

UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea „Sf. Toma” (Filipine) 
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Domenii tematice pentru cercetare 

Pentru o idee despre universitate... 



Misiunea Universității este de a apăra demnitatea 
și drepturile persoanei umane 
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1. Demnitate și drepturi umane 
UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Notre Dame (SUA) 

În definirea identității și misiunii Universității Catolice, Papa Ioan Paul al II-lea, în Ex 
corde Ecclesiae, indică scopul protejării și dezvoltării demnității umane: „Fiecare 
universitate, fiind universitate, este o comunitate academică, care, într-un mod riguros 
și critic, contribuie la protejarea și dezvoltarea demnității umane și a patrimoniului 
cultural prin cercetare, predare și diverse servicii oferite comunităților locale, naționale 
și internaționale (Ex corde Ecclesiae, nr. 12). 

Papa Francisc subliniază și misiunea universității de a promova viața umană deplină și 
autentică. Delegației „Universității Notre Dame” cu ocazia inaugurării centrului său 
universitar din Roma (30.01.2014), Pontiful îi amintește dimensiunea „uceniciei 
misionare” a universităților catolice „care, prin însuși natura lor, sunt menite să arate 
armonia dintre credință și rațiune și să evidențieze relevanța mesajului creștin pentru o 
viață umană trăită în plinătate și autenticitate”. 

Tot la fel, studenților și academicienilor Universității din Bologna (01.10.2017), Papa 
Francisc le amintește misiunea universității de a apăra drepturile persoanei, în special 
ale celor mai slabe: „Universitatea s-a născut aici pentru studiul dreptului, pentru 
căutarea a ceea ce apără oamenii, reglementează viața comună și o protejează împotriva 
logicii celor mai puternici, a violenței și a arbitrariului. Este o provocare actuală: a 
susține drepturilor indivizilor și popoarelor, a celor mai slabi, a celor care sunt aruncați 
și a creației, casa noastră comună”. 

Enciclica Fratelli tutti, un compendiu al doctrinei sociale a Papei Francisc, apără 
„egalitatea de drepturi întemeiată pe aceeași demnitate umană” (nr. 22). „Diferențele de 
culoare, religie, capacitate, loc de origine, loc de reședință și atâtea altele nu se pot pune 
pe primul loc sau folosi pentru a justifica privilegiile unora în defavoarea drepturilor 
tuturor” (nr. 118). Răsună mai ales chemarea la a respecta drepturile migranților  
(nr. 40), a celor mai slabi, a femeilor, deoarece „este inacceptabil ca o persoană să aibă 
mai puține drepturi pentru faptul că este femeie” (nr. 121). 

Pentru a proteja respectarea drepturilor, rămâne valabil rolul Organizației Națiunilor 
Unite, a cărei Cartă „este un punct de referință obligatoriu de dreptate și un vehicul de 
pace” (nr. 257). Prin urmare, „este necesar să se evite ca această organizație să fie 
discreditată” (nr. 173). 



Universitatea ca loc pentru construirea 
fraternității între popoare, a dialogului și 
solidarității. 
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2. Fraternitate și cooperare 
UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Catolică Sacro Cuore (Italia) 

În întâlnirea sa cu lumea culturii (22.09.2013), Papa Francisc vorbește despre 
„Universitate ca un loc în care se dezvoltă cultura proximității, [...] o cultură a 
apropierii. [...] Universitatea este locul privilegiat în care se promovează, se învață, se 
trăiește această cultură a dialogului, care nu nivelează fără discernământ diferențele și 
pluralitatea – unul din riscurile globalizării este acesta –, și nici nu le extremizează 
făcându-le să devină motiv de ciocnire, ci deschide la confruntarea constructivă. Asta 
înseamnă a înțelege și a valoriza bogățiile celuilalt, asta înseamnă să nu-l privești cu 
indiferență sau teamă, ci ca oportunitate de a crește. [...] Universitatea ca loc de formare 
la solidaritate. [...] Solidaritate ca mod de a face istoria, ca loc vital în care conflictele, 
tensiunile, chiar și opusurile ajung la o armonie care generează viață”. 

„Totul este în relaţie cu totul, totul este creat pentru a fi icoană vie a lui Dumnezeu care 
este Treime de Iubire! Așadar, astăzi este misiune prioritară a educa la trăirea acestui 
pact, ba chiar a fi acest pact viu în toate aceste dimensiuni: pentru a deschide drumurile 
viitorului la o nouă civilizaţie care să îmbrăţișeze în fraternitatea universală umanitatea 
și cosmosul. Această vocaţie la fraternitate, această trăire în fraternitate este 
indispensabilă astăzi, nu se poate merge fără ea”. 



Tehnologia în slujba binelui comun și a mediului  
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3. Tehnologie și ecologie integrală 
UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Pontificală Javeriana (Columbia)  

Delegației „Universității din Tel Aviv” (23.10.2017) Papa Francisc i-a spus că 
„Universitatea este chemată să educe la o cultură a înțelepciunii, capabilă să 
armonizeze abordarea tehnică și științifică cu cea umanistă, cu credința că urmărirea 
adevărului și a binelui este în cele din urmă unică”. 

La întâlnirea cu lumea școlară și universitară (07.07.2015) Pontiful a afirmat: „Creația 
este un dar care trebuie împărtășit. Este spațiul pe care ni-l dă Dumnezeu pentru a 
construi un „noi”. Lumea, istoria, timpul este un loc unde mergem pentru a construi noi
-ul cu Dumnezeu, noi-ul cu alții, noi-ul cu pământul. ... În relatarea din Geneză, 
împreună cu cuvântul a cultiva, imediat se adaugă altul: a păzi, a avea grijă. Unul se 
înțelege începând de la celălalt. O mână spre cealaltă. Cei care nu au grijă nu cultivă, și 
cei care nu cultivă nu au grijă”. 

Referindu-se la Laudato si’, Papa Francisc spune că „Există o relație între viața noastră și 
cea a mamei noastre pământ. Între existența noastră și darul pe care ni l-a dat 
Dumnezeu. Mediul uman și mediul natural se degradează împreună și nu vom putea 
aborda în mod adecvat degradarea mediului dacă nu acordăm atenție cauzelor care au o 
influență asupra degradării umane și sociale”. 

La Universitatea Sophia din Tokyo (26.11.2019), reluând Laudato si’, Papa Francisc a 
susținut că preocupării pentru protejarea pământului, casa noastră comună, „i se poate 
alătura promovarea unei noi cunoașteri științifice în măsură să lărgească și să pună în 
discuție orice tentativă reducționistă din partea paradigmei tehnocratice. Să nu pierdem 
din vedere că „umanitatea autentică, ce invită la o nouă sinteză, pare să locuiască în 
mijlocul civilizației tehnologice, aproape în mod imperceptibil, ca negura care se 
strecoară sub o ușă închisă. Va fi o promisiune permanentă, în pofida a toate, care 
răsare ca o rezistență îndărătnică a ceea ce este autentic?” Și îndeamnă universitatea 
însăși să pună marile progrese tehnologice „în slujba unei educații mai umane, mai 
drepte și mai responsabile din punct de vedere ecologic”. 

Papa Francisc a încredințat omenirii gândirea Bisericii cu privire la ecologia și protecția 
mediului în enciclica Laudato si’ pentru a „uni toată familia umană în căutarea unei 
dezvoltări sustenabile și integrale” (nr. 13). 



O universitate non-neutră, dar aliniată pentru pace  
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4. Pace și cetățenie 
UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea Pontificală Lateran 

Papa Francisc în întâlnirea sa cu studenții și lumea academică (Bologna, 01.10.2017) 
reamintește decizia curajoasă a lui Benedict al XV-lea de a merge împotriva „motivelor 
războiului” definind războiul drept „un măcel inutil”. Plecând de la principiul 
„respingerii războiului”, ne invită „să ne angajăm pe căi de nonviolență și dreptate, care 
să favorizeze pacea. Pentru că în fața păcii nu putem să fim indiferenți sau neutri. [...] 
Nu neutri, ci aliniați împreună pentru pace!”. 

Și vorbind despre Europa, el spune: „Visez o Europă universitară și mamă, care, 
amintindu-și de cultura sa, să inspire speranța fiilor și să fie instrument de pace pentru 
lume”. 

În discursul său adresat Universității Pontificale Laterane, Pontiful afirmă că „pacea, 
demnitatea umană, incluziunea și participarea evidențiază necesitatea unui Pact 
Educativ amplu și în măsură să transmită nu numai cunoașterea conținuturilor tehnice, 
ci și, mai ales, o înțelepciune umană și spirituală, alcătuită din dreptate, corectitudine, 
comportament virtuos și în măsură să fie pus în practică. [...] În fața lipsei de pace, nu 
este suficient să invocăm libertatea războiului, să proclamăm drepturi sau chiar să 
folosim autoritatea în diferitele sale forme. Mai presus de toate, este necesar să se pună 
în discuție recuperarea capacității de a sta printre oameni, de a dialoga cu ei și a le 
înțelege nevoile, poate cu slăbiciunea noastră, care este apoi calea mai potrivită pentru 
a fi ascultați când vorbim despre pace”. Și încheie, amintind de cardinalul Jean-Louis 
Tauran, care „ne-a făcut să înțelegem că nu este suficient să ne oprim la ceea ce ne 
apropie, ci este necesar să explorăm noi posibilități, astfel încât diferitele tradiții 
religioase să poată transmite nu doar un mesaj de pace, dar pacea ca un mesaj”.  



Universitatea ca loc de interacțiune 
interreligioasă și interculturală  
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5. Culturi și religii 
UNIVERSITATEA DE REFERINȚĂ | Universitatea „Sf. Toma” (Filipine) 

Papa Francisc în Discursul său către Universitatea din Roma Tre (17.02.2017) spune că 
„Universitatea poate să fie și loc în care se dezvoltă cultura întâlnirii și primirii 
persoanelor de diferite tradiții culturale și religioase. [...] O cultură se consolidează în 
deschiderea și în confrunarea cu celelalte culturi, cu condiția să aibă o conștiință clară și 
matură despre propriile principii și valori. De aceea îi încurajez pe profesori și studenți 
să experimeneze Universitatea ca un mediu de dialog adevărat, care nu aplatizează și 
nici nu intensifică diversitattea, ci deschide spre o dezbatere constructivă. Suntem 
chemați să înțelegem și să apreciem valorile celuilalt, depășind tentațiile indiferenței și 
temerii. Să nu vă fie frică niciodată de întâlnire, de dialog, de dezbatere”.  

Participanților La întâlnirea promovată de Institutul Pontifical pentru Studii Arabe și 
Islamice (24.01.2015), Sfântul Părinte le spune: „cultura și educația nu sunt nicidecum 
secundare într-un adevărat proces de apropiere de celălalt, care respectă în fiecare 
persoană viața sa, integritatea fizică, demnitatea și drepturile care decurg din această 
demnitate, reputația sa, proprietatea sa, identitatea sa etnică și culturală, ideile și 
opțiunile sale politice”. 

Capitolul VIII al enciclicei Fratelli tutti este dedicat religiilor în slujba fraternității din 
lume. „Diferitele religii, pornind de la recunoașterea valorii fiecărei persoane umane 
drept creatură chemată să fie fiu sau fiică a lui Dumnezeu, oferă un aport prețios pentru 
construirea fraternității și pentru apărarea dreptății în societate” (nr. 271). Prin urmare, 
ele au dreptul la un loc corect în dezbaterea publică: „Este inacceptabil ca în dezbaterea 
publică să aibă glas numai cei puternici și oamenii de știință. Trebuie să existe un spațiu 
pentru reflecția care provine dintr-un fundal religios care cuprinde secole de experiență 
și de înțelepciune.”(nr. 275). 

Universitatea coordonatoare 

Universitatea LUMSA 

Universitatea LUMSA, în legătură cu Comitetul pentru Pactul 
Global pentru Educație, va avea acest rol de coordonare a celor 
cinci universități responsabile, de monitorizare a proiectelor și 

inițiativelor pe care acestea le vor programa treptat cu universitățile partenere.  

Rezultatele acestor cercetări vor fi colectate, publicate și puse la dispoziție pe site-ul: 
www.educationglobalcompact.org al Congregației pentru Educație Catolică. 



Apelul la unirea eforturilor într-o alianță educațională largă 
a deschis o cale ghidată de 7 angajamente și 5 domenii de 
cercetare pentru a pregăti oameni maturi, capabili să 
depășească fragmentarea și contradicțiile și să construiască 
țesătura relațiilor pentru o umanitate mai umană. 

Calea oferă oportunitatea de a da viață proiectelor 
educaționale inovatoare și creative care valorizează 
culturile locale, care construiesc punți între generații și au 
grijă de periferiile de mediu și existențiale. 

Pentru a susține acest drum, suntem invitați să împărtășim 
proiectele și realizările lor prin intermediul rețelelor de 
comunicare și cooperare. 
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Intră în rețea ...  

... să împărtășim experiențe 

Experiențele realizate și rezultatele obținute pot fi 
împărtășite online cu alte institute / organizații și trimise 
Comisiei pentru Pactul Educativ Global al propriei 
Conferințe Episcopale și la adresa LUMSA: 
eis.ricerca@lumsa.it  

Un logo pentru Pact 

Culorile: verdele face referire la natură, creștere, reînnoire și, de 
asemenea, la speranță, la posibilitatea de a „semăna” vise profetice.  

Albastrul ne amintește de dimensiunea noastră spirituală și, de 
asemenea, de ceea ce am dori să ajutăm la realizare: Pacea. Aurul 
reprezintă lumina, sacrul, pentru că fiecare pact, fiecare legământ 
pentru binele comun, pentru binele umanității, are ceva sacru în el.  

Formele: lumea îmbrățișată cu grijă de o figură umană care vrea să 
o protejeze și să o păzească. Linia cercului simbolizează acel 
macrocosmos care este Dumnezeu, începutul și sfârșitul tuturor. 

Pentru mai multe informații despre Pactul Educativ Global:  

www.educationglobalcompact.org | info@educationglobalcompact.org 

http://www.educationglobalcompact.org
mailto:info@educationglobalcompact.org


Iubiţi fraţi și surori, 

Când v-am invitat să începeţi acest drum de pregătire, participare și proiectare a 
unui pact educativ global, nu-mi puteam imagina niciodată situaţia în care se va 
dezvolta; Covid a accelerat și amplificat multe din urgenţele și necesităţile pe care le 
întâlneam și a revelat multe altele. După dificultăţile sanitare au urmat cele 
economice și sociale. Sistemele educative din toată lumea au îndurat pandemia atât 
la nivel școlar cât și academic. 

Pretutindeni s-a încercat să se activeze un răspuns rapid prin platformele educative 
informatice, care au arătat nu numai o disparitate marcată a oportunităţilor 
educative și tehnologice, ci și că, din cauza izolării și a atâtor carenţe existente deja, 
mulţi copii și adolescenţi au rămas în urmă în procesul natural de dezvoltare 
pedagogică. După unele date recente ale agenţiilor internaţionale, se vorbește 
despre „catastrofă educativă” – este un pic puternic, dar se vorbește despre 
„catastrofă educativă” – în faţa celor circa zece milioane de copii care ar putea să fie 
constrânși să părăsească școala din cauza crizei economice generate de coronavirus, 
mărind o prăpastie educativă deja alarmantă (cu peste 250 de milioane de copii la 
vârsta școlară excluși de la orice activitate formativă). 

În faţa acestei realităţi dramatice, știm că măsurile sanitare necesare vor fi 
insuficiente dacă nu vor fi însoţite de un nou model cultural. Această situaţie a făcut 
să crească conștiinţa care trebuie să se imprime o cotitură modelului de dezvoltare. 
Pentru ca să respecte și să protejeze demnitatea persoanei umane, el va trebui să 
pornească de la oportunităţile pe care interdependenţa planetară le oferă 
comunităţii și popoarelor, îngrijind casa noastră comună și protejând pacea. Criza 
prin care trecem este o criză globală, care nu se poate reduce sau limita la un singur 
domeniu sau sector. Este globală. Covid a permis să se recunoască în manieră 
globală că este în criză modul nostru de a înţelege realitatea și de a ne relaţiona 
între noi. 

În acest context, vedem că nu sunt suficiente reţetele simpliste nici optimismele 
zadarnice. Cunoaștem puterea transformatoare a educaţiei: a educa înseamnă a 
paria și a da prezentului speranţa care strică determinismele și fatalismele cu care 
egoismul celui puternic, conformismul celui slab și ideologia utopistului vor să se 
impună de atâtea ori ca unicul drum posibil. 

A educa este întotdeauna un act de speranţă care invită la co-participare și la 
transformarea logicii sterile și paralizante a indiferenţei într-o altă logică diferită, 
care să fie în măsură să primească apartenenţa noastră comună. Dacă spaţiile 
educative se conformează astăzi logicii înlocuirii și repetării și sunt incapabile să 
genereze și să arate noi orizonturi, în care ospitalitatea, solidaritatea inter-
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generaţională și valoarea transcendenţei să întemeieze o nouă cultură, oare nu vom lipsi la 
întâlnirea cu acest moment istoric? 

Suntem conștienţi și că un drum de viaţă are nevoie de o speranţă întemeiată pe solidaritate și că 
orice schimbare cere un parcurs educativ, pentru a construi noi paradigme capabile să răspundă la 
provocările și la urgenţele din lumea contemporană, să înţeleagă și să găsească soluţiile la 
exigenţele fiecărei generaţii și să facă să înflorească omenirea de astăzi și de mâine. 

Noi considerăm că educaţia este una din căile cele mai eficace pentru a umaniza lumea și istoria. 
Educaţia este mai ales o problemă de iubire și de responsabilitate care se transmite în timp din 
generaţie în generaţie. 

Așadar, educaţia se propune ca antidot natural la cultura individualistă, care uneori degenerează în 
adevărat cult al eu-lui și în primatul indiferenţei. Viitorul nostru nu poate să fie dezbinarea, 
sărăcirea facultăţilor de gândire și de imaginaţie, de ascultare, de dialog și de înţelegere reciprocă. 
Viitorul nostru nu poate să fie acesta. 

Astăzi este nevoie de o reînnoită perioadă de angajare educativă, care să implice toate 
componentele societăţii. Să ascultăm strigătul noilor generaţii, care scoate în evidenţă exigenţa și, 
în același timp, oportunitatea stimulantă a unui reînnoit drum educativ, care să nu-și întoarcă 
privirea în partea cealaltă favorizând nedreptăţi sociale grele, încălcări ale drepturilor, sărăcii 
profunde și rebutări umane. 

Este vorba de un parcurs integral, în care se merge în întâmpinarea acelor situaţii de singurătate și 
de neîncredere faţă de viitor care generează în rândul tinerilor depresie, dependenţe, agresivitate, 
ură verbală, fenomene de bullying. Un drum împărtășit, în care nu se rămâne indiferenţi în faţa 
plăgii violenţelor și abuzurilor asupra minorilor, a fenomenelor soţiilor fete și a copiilor-soldat, a 
dramei minorilor vânduţi și făcuţi sclavi. La asta se unește durerea pentru „suferinţele” planetei 
noastre, provocate de o exploatare fără cap și fără inimă, care a generat o gravă criză ambientală și 
climatică. 

În istorie există momente în care este necesar să se ia decizii de bază, care să dea nu numai o 
amprentă modului nostru de a trăi, ci în special o anumită poziţie în faţa posibilelor scenarii 
viitoare. În actuala situaţie de criză sanitară – plină de descurajare și rătăcire – considerăm că 
acesta este timpul de a semna un pact educativ global pentru și cu tinerele generaţii, care să 
angajeze familiile, comunităţile, școlile și universităţile, instituţiile, religiile, guvernanţii, întreaga 
omenire, în formare de persoane mature. 

Astăzi ne este cerută parrhesia necesară pentru a merge dincolo de viziuni extrinsece despre 
procesele educative, pentru a depăși simplificările excesive aplatizate pe utilitate, pe rezultat 
(standardizat), pe funcţionalitate și pe birocraţie care confundă educaţia cu instruirea și ajung să 
atomizeze culturile noastre; mai degrabă ne este cerut să urmărim o cultură integrală, participativă 
și poliedrică. Este nevoie de curajul de a genera procese care asumă conștient fragmentarea 
existentă și contrapoziţiile pe care de fapt le purtăm cu noi; curajul de a recrea ţesutul de relaţii în 
favoarea unei umanităţi capabile să vorbească limba fraternităţii. Valoarea practicilor noastre 
educative nu va fi măsurată pur și simplu de depășirea încercărilor standardizate, ci de capacitatea 
de a avea incidenţă asupra inimii unei societăţi și de a da viaţă unei culturi noi. O lume diferită este 
posibilă și cere ca să învăţăm s-o construim, și asta implică toată umanitatea noastră, atât personală 
cât și comunitară. 

Facem apel în mod deosebit, în fiecare parte a lumii, la bărbaţii și femeile din cultură, din știinţă și 
din sport, la artiști, la lucrătorii din media, pentru ca ei să semneze acest pact și, cu mărturia lor și 
munca lor, să devină promotori ai valorilor de îngrijire, de pace, de dreptate, de bine, de frumuseţe, 
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de primire a celuilalt și de fraternitate. „Nu trebuie să așteptăm totul de la cei care ne guvernează, 
ar fi infantil. Să ne bucurăm de un spaţiu de coresponsabilitate capabilă să demareze și să genereze 
noi procese și transformări. Trebuie să fim parte activă în reabilitarea și în sprijinirea societăţilor 
rănite. Astăzi suntem în faţa marii ocazii de a exprima faptul că suntem fraţi, de a fi alţi buni 
samariteni care iau asupra lor durerea eșecurilor, în loc să mărească uri și 
resentimente” (Enciclica Fratelli tutti, nr. 77). Un proces plural și poliedric capabil să ne implice pe 
toţi în răspunsuri semnificative, unde diversităţile și abordările să știe să se armonizeze pentru 
căutarea binelui comun. Capacitate de a face armonie: este nevoie de asta, astăzi. 

Pentru aceste motive ne angajăm personal și împreună: 

• Primul: să punem în centrul fiecărui proces educativ formal și informal persoana, valoarea 
sa, demnitatea sa, pentru a face să se evidenţieze propriul său specific, frumuseţea sa, 
unicitatea sa și, în același timp, capacitatea sa de a fi în relaţie cu ceilalţi și cu realitatea care 
o înconjoară, respingând acele stiluri de viaţă care favorizează răspândirea culturii rebutului. 

• Al doilea: să ascultăm glasul copiilor, al adolescenţilor și al tinerilor cărora le transmitem 
valori și cunoștinţe, pentru a construi împreună un viitor de dreptate și de pace, o viaţă 
demnă pentru fiecare persoană. 

• Al treilea: să favorizăm participarea deplină a fetiţelor și a adolescentelor la instruire. 

• Al patrulea: să vedem în familie primul și indispensabilul subiect educator. 

• Al cincilea: să educăm și să ne educăm la primire, deschizându-ne la cei mai vulnerabili și 
marginalizaţi. 

• Al șaselea: să ne angajăm să studiem pentru a găsi alte moduri de a înţelege economia, de a 
înţelege politica, de a înţelege creșterea și progresul, pentru ca să fie cu adevărat în slujba 
omului și a întregii familii umane în perspectiva unei ecologii integrale. 

• Al șaptelea: să păstrăm și să cultivăm casa noastră comună, proiectând-o de la exploatarea 
resurselor sale, adoptând stiluri de viaţă mai sobre și tinzând spre utilizarea completă a 
energiilor renovabile și care respectă ambientul uman și natural conform principiilor de 
subsidiaritate și solidaritate și economia circulară. 

Iubiţi fraţi și surori, în sfârșit, am vrea să ne angajăm cu curaj să dăm viaţă, în ţările noastre de 
provenienţă, unui proiect educativ, investind cele mai bune energii ale noastre precum și demarând 
procese creative și transformatoare în colaborare cu societatea civilă. În acest proces, un punct de 
referinţă este doctrina socială care, inspirată din învăţăturile Revelaţiei și din umanismul creștin, se 
oferă ca o bază solidă și un izvor viu pentru a găsi căile de parcurs în actuala situaţie de urgenţă. 

O astfel de investiţie formativă, bazată pe o reţea de relaţii umane și deschise, va trebui să se 
asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, la înălţimea demnităţii persoanei umane și a 
vocaţiei sale la fraternitate. Este timpul de a privi înainte cu curaj și cu speranţă. De aceea, să ne 
susţină convingerea că în educaţie locuiește sămânţa speranţei: o speranţă de pace și de dreptate. O 
speranţă de frumuseţe, de bunătate; o speranţă de armonie socială. 

Să ne amintim, fraţi și surori, că marile transformări nu se construiesc la masa verde, nu. Există o 
„arhitectură” a păcii în care intervin diferitele instituţii și persoane dintr-o societate, fiecare după 
propria competenţă dar fără a exclude pe nimeni (cf. ibid., nr. 231). Așa trebuie să mergem înainte 
noi: toţi împreună, fiecare așa cum este, dar privind mereu înainte împreună, spre această 
construire a unei civilizaţii a armoniei, a unităţii, unde să nu fie loc pentru această pandemie rea a 
culturii rebutului. Mulţumesc.        
        (Traducere: Pr. Mihai Patrașcu) 
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Instrumentum laboris 

I. Proiectul 

1. Introducere 

Cu Mesajul pentru lansarea Pactului Educativ, din 12 septembrie 2019, 
Papa Francisc a convocat reprezentanții pământului la Roma pentru a 
semna un angajament comun, în vederea construirii Pactului Educativ 
Global. Această inițiativă nu este o idee nouă și spontană, ci traducerea 
concretă a unei viziuni și a unei gândiri exprimate de mai multe ori în 
discursurile sale. Mai mult, această propunere se încadrează în linia 
magisteriului său pe care îl găsim clar formulat în exortația apostolică 



Evangelii gaudium și în enciclica Laudato si’, care se inspiră din liniile directoare ale Conciliului și 
ale post-Conciliului.  

În primul document, Papa a invitat întreaga Biserică să fie misionară „în ieșire”, ca stil care trebuie 
asumat în fiecare activitate care se realizează. Această invitație a fost adresată întregului popor al 
lui Dumnezeu pentru a realiza un anunț deschis „tuturor, în toate locurile, în toate ocaziile, fără 
ezitare, reținere sau teamă”: un anunț care „nu poate să excludă pe nimeni” (Evangelii gaudium,  
nr. 23) . Biserica în ieșire este o comunitate care are inițiativă („prima linie”), în măsură să 
influențeze toate procesele vieții personale și sociale. Și, în această perspectivă, Papa, după ce a 
analizat problemele lumii și ale culturii de astăzi, scrie că „simțim provocarea de a descoperi și a 
transmite «mistica» de a trăi împreună, de a ne amesteca, de a ne întâlni, de a ne îmbrățișa, de a ne 
sprijini, de a participa la această maree un pic haotică ce se poate transforma într-o adevărată 
experiență de fraternitate, într-o caravană solidară...” (Evangelii gaudium, nr. 87).  

Într-o astfel de invitație de a avea grijă de fragilitatea oamenilor și a lumii în care trăim – o invitație 
care nu îi privește cu adevărat doar pe creștini, ci pe toți bărbații și femeile de pe pământ – educația 
și formarea devin prioritate, deoarece ele ajută la a deveni protagoniști direcți și constructori ai 
binelui comun și ai păcii.  

În enciclica Laudato si’, Papa Francisc reamintește că „educația va fi ineficace și eforturile sale vor fi 
sterile dacă nu există preocupare de a răspândi și un nou model cu privire la ființa umană, la viață, 
la societate și la relația cu natura” (nr. 215). Acum, mai mult ca niciodată – într-un context sfâșiat 
de contraste sociale și lipsit de viziune comună – este urgentă o schimbare a direcției ca – printr-o 
educație integrală și incluzivă, capabilă de ascultare răbdătoare și dialog constructiv – unitatea să 
prevaleze asupra conflictului. În acest scop, este foarte de dorit, afirmă Papa, să demarăm procese 
de împărtășire și transformare prin toate inițiativele necesare, pentru a permite generațiilor 
următoare să construiască un viitor de speranță și pace.  

Pe baza acestor două documente importante, ceea ce intenționează să reamintească Papa Francisc 
cu evenimentul din 14 mai 2020, axat pe necesitatea reconstruirii Pactului Educativ Global, este 
ideea că „fiecare schimbare, ca aceea epocală prin care trecem, cere un drum educativ, constituirea 
unui sat al educaţiei care să genereze o reţea de relaţii umane și deschise. Acest sat trebuie să pună 
în centru persoana, să favorizeze creativitatea și responsabilitatea pentru o proiectare de lungă 
durată și să formeze persoane disponibile să se pună în slujba comunităţii. Așadar este nevoie de 
un concept de educaţie care să cuprindă gama amplă de experienţe de viaţă și de procese de 
învăţare și care să permită tinerilor, individual și colectiv, să dezvolte personalitatea lor. Educaţia 
nu se epuizează în aulele școlilor sau universităţilor, ci este asigurată îndeosebi respectând și 
întărind dreptul primar al familiei de a educa și dreptul Bisericilor și al asociaţiilor sociale de a 
susţine familiile și a colabora cu ele în educaţia copiilor.” (Audienţă acordată Corpului Diplomatic 
acreditat pe lângă Sfântul Scaun pentru prezentarea urărilor de An Nou, 9 ianuarie 2020).  

 2. Pactul: Deschiderea către celălalt ca fundament 

Sfântul Părinte propune prin acest Mesaj angajarea într-un Pact Educativ Global. Nu propune o 
acțiune educativă și nici nu invită la elaborarea unui program, ci se concentrează pe un pact sau, 
specifică el, pe o alianță educațională. Alegerea cuvintelor dezvăluie o mare parte din stilul cu care 
Papa ne invită să realizăm acest angajament: pentru a putea exista un pact, de fapt, trebuie să existe 
două sau mai multe persoane diferite care aleg să se angajeze într-o cauză comună. Există un pact 
când, menținând diferențele reciproce, se alege să se pună propriile forțe în slujba aceluiași proiect. 
Există un pact atunci când există capacitatea de a recunoaște în celălalt, diferit de noi, nu o 
amenințare la adresa identității noastre, ci un însoțitor de călătorie, pentru a „descoperi în el 
splendoarea imaginii lui Dumnezeu” (Exortația apostolică postsinodală Christus vivit, nr. 35).  
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Termenul alianță, pe de altă parte, în tradiția ebraico-creștină, face trimitere la legătura de 
dragoste stabilită între Dumnezeu și poporul său. Iubire care în Isus a spart zidul dintre popoare, 
restabilind pacea (cf. Ef 2,14-15). Pe această bază, Papa ne invită să căutăm însoțitori de călătorie pe 
calea educației, mai degrabă decât să propunem programe de urmat; ne invită să încheiem între 
toți o alianță care valorizează unicitatea fiecăruia datorită unui angajament continuu de formare. 
Respectarea diversității, am putea spune, este, prin urmare, prima premisă a Pactului Educativ. Un 
pact global pentru educație se va baza, în primul rând, pe recunoașterea indispensabilității fiecărei 
contribuții pentru a aborda situația de urgență educațională pe care o trăim de câteva decenii, așa 
cum Benedict al XVI-lea însuși a recunoscut deja în Scrisoarea către Dieceza și orașul Roma cu 
privire la angajarea urgentă în educație, din 21 ianuarie 2008. Și considerațiile sale sunt încă 
actuale: „Cu toții avem la inimă binele persoanelor pe care le iubim, în special al copiilor noștri, 
adolescenți și tineri. Știm că de ei depinde viitorul acestui oraș al nostru. Prin urmare, nu putem să 
nu fim atenți la formarea noilor generații, la capacitatea lor de a se orienta în viață și de a discerne 
binele de rău, la sănătatea lor, nu doar fizică, ci și morală. Dar a educa nu a fost niciodată ușor, iar 
astăzi pare a fi din ce în ce mai dificil. Părinții, profesorii, preoții și toți cei care au responsabilități 
educaționale directe știu acest lucru bine. Prin urmare, vorbim despre o mare «urgență 
educațională», confirmată de eșecurile cu care eforturile noastre se confruntă prea des pentru a 
forma persoane solide, capabile să colaboreze cu ceilalți și să dea un sens vieții lor”. 

3. Fraternitatea originală 

Fraternitatea este categoria culturală care întemeiază și îndrumă paradigmatic pontificatul lui 
Francisc. Introducerea acesteia în procesele educaționale, așa cum sugerează el în mesajul său, 
înseamnă recunoașterea ei ca un element antropologic fundamental, începând de la care să fie 
introduse toate „gramaticile” principale și pozitive ale relației: întâlnirea, solidaritatea, milostivirea, 
generozitatea, dar și dialogul, confruntarea și, mai general, diversele forme de reciprocitate.  

Chiar de la început, viața umană este un fapt primit care nu își are originea în noi înșine. 
Dimpotrivă, viața transcende fiecare bărbat și femeie și, prin urmare, nu este ceva ce se produce 
singur, ci e dată de altcineva. Pentru credincioși, așa cum a subliniat recenta declarație comună – 
Despre fraternitatea umană – de la Abu Dhabi, este vorba de a se recunoaște ca fiind copii ai unui 
singur Tată și, prin urmare, frați chemați la bunăvoință și custodie reciprocă (cf. Gen 4,9). Totuși, 
așa cum Papa Francisc a vrut să sublinieze încă de la începutul magisteriului său, vocația la grija 
fraternă „nu ne privește doar pe noi creștinii, ci are o dimensiune care precede și care este pur și 
simplu umană, îi privește pe toți” (Sfânta Liturghie de început a slujirii petrine, 19 martie 2013). 
Întreaga umanitate, primind viața, descoperă că este unită de legătura fraternității, care se 
manifestă, prin urmare, ca principiul care exprimă realitatea structurală a ființei umane  
(cf. Laudato si’, nr. 220). Dacă ne putem alege prietenii sau pe unii dintre tovarășii noștri, cu 
siguranță nu ne putem alege frații sau surorile, deoarece nu suntem noi autorii existenței lor. Prin 
urmare, cu cât se exercită mai mult, fraternitatea nu exprimă – în primul rând – o datorie morală, ci 
identitatea obiectivă a rasei umane și a întregii creații.  

Cultura rebutului de astăzi, în profunzime, se naște tocmai din repetarea respingerii fraternității ca 
element constitutiv al umanității: „Multe lucruri trebuie să reorienteze propria direcție, dar înainte 
de toate omenirea e cea care are nevoie să se schimbe. Lipsește conștiința unei origini comune, a 
unei apartenențe reciproce și a unui viitor împărtășit de toți” (Laudato si’, nr. 202). Tocmai în 
această direcție, de fapt, Papa Francisc a încadrat și primul său Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 
(1 ianuarie 2014), nu întâmplător intitulat Fraternitatea, fundament și cale pentru pace. Astăzi, în 
perspectiva construirii unui sat educațional global, acest principiu primește un impuls reînnoit, 
devenind într-un anumit sens adevăratul punct de sosire al fiecărui proces educațional de succes. 
Tocmai disponibilitatea de a se pune în slujba fraternității este dovada realizării depline a 
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umanității noastre comune. De fapt, suntem creați nu numai pentru a trăi „cu alții”, ci și pentru a 
trăi „în slujba altora”, într-o reciprocitate salvatoare și îmbogățitoare. 

 

II. CONTEXTUL 

1. Ruptura solidarității inter-generaționale 

Prezentând evenimentul din 14 mai 2020 Corpului Diplomatic acreditat pe lângă Sfântul Scaun, 
Papa Francisc a indicat care este cea mai gravă rană pe care contextul socio-cultural actual o 
cauzează angajamentului educațional: „A educa cere să se intre într-un dialog sincer cu tinerii. Ei 
sunt, înainte de toate, cei care ne amintesc de urgenţa acelei solidarităţi inter-generaționale, care 
din păcate a lipsit în ultimii ani. De fapt, există o tendinţă, în multe părţi ale lumii, de a se închide 
în ei înșiși, de a proteja drepturile și privilegiile obţinute, de a concepe lumea într-un orizont 
limitat care îi tratează cu indiferenţă pe bătrâni și, mai ales, nu mai oferă spaţiu vieţii care trebuie 
să se nască. Îmbătrânirea generală a unei părţi a populaţiei mondiale, în special în Occident, este o 
reprezentare tristă și emblematică a acestui lucru.” (Audienţă acordată Corpului Diplomatic 
acreditat pe lângă Sfântul Scaun pentru prezentarea urărilor de An Nou, 9 ianuarie 2020). 

Rădăcinile adânci ale acestei tendințe spre izolare și închiderea față de celălalt se găsesc, potrivit 
Papei Francisc, într-o profundă transformare antropologică, despre care a vorbit cu exactitate într-
un discurs adresat participanților la Adunarea Generală a membrilor Academiei Pontificale pentru 
Viață, în octombrie 2017. El a afirmat astfel: „Creatura umană pare să se afle astăzi într-o trecere 
specială din istoria sa [...]. Trăsătura emblematică a acestei treceri poate să fie recunoscută în 
sinteză în răspândirea rapidă a unei culturi centrate obsesiv pe suveranitatea omului – ca specie și 
ca individ – față de realitate. Sunt unii care vorbesc chiar despre egolatrie, adică despre un adevărat 
cult al eu-ului, pe altarul căruia se jertfește orice lucru, inclusiv afectele cele mai dragi. Această 
perspectivă nu este nevătămătoare: ea plăsmuiește un subiect care se privește încontinuu în 
oglindă, ajungând să devină incapabil să-și îndrepte ochii spre alții și spre lume.”.  

Este de la sine înțeles că tocmai o astfel de egolatrie generează toate acele rupturi care afectează 
puternic acțiunea educativă desfășurată la orice nivel. Aici vorbim despre ruptura dintre generații, 
ruptura dintre diferite popoare și culturi, ruptura dintre părțile bogate ale populației și părțile 
sărace ale populației, primele din ce în ce mai bogate și cele din urmă din ce în ce mai sărace, 
ruptura dintre bărbați și femei, ruptura dintre economie și etică, ruptura dintre umanitate și 
planeta pământ.  

Educația necesară astăzi trebuie, așadar, să poată înfrunta această nouă „idolatrie a sinelui” și să 
găsească cuvintele potrivite pentru a reda tuturor originalitatea și frumusețea vocației umane în 
confruntarea cu celălalt și destinul său. „Împreună” este cuvântul care salvează totul și realizează 
totul. 

2. Timpuri educaționale și timpuri tehnologice 

În enciclica Caritas in veritate, Benedict al XVI-lea notează că „Societatea tot mai globalizată ne 
face apropiați, dar nu ne face frați.” (nr. 19). Astăzi, una dintre expresiile fundamentale ale 
globalizării este reprezentată de dezvoltarea tehnologiilor și, în special, a celor cu un impact poate 
mai incisiv în domeniul pedagogic, a celor legate de viața online și rețelele sociale. Utilizarea și 
gestionarea acestor lumi digitale reprezintă provocări enorme pentru demersul educațional. După 
cum se subliniază în Laudato si’, de fapt, deși formarea necesită o mișcare constantă de creștere și, 
prin urmare, de schimbare, „viteza pe care acțiunile umane i-o impun astăzi contrastează cu ritmul 
natural lent al evoluției biologice” (nr. 18).  
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Noile generații, într-o formă necunoscută până astăzi, sunt nevoite să trăiască cu această 
contradicție, deoarece timpurile învățării și, mai profund, cele ale maturizării sunt foarte 
îndepărtate de timpurile Internetului. Prin urmare, nu rareori, acest lucru implică un puternic 
sentiment de frustrare și o scădere a stimei și a conștiinței de sine: de ce pot obține ceea ce vreau 
cu un „click”, dar nu pot – la fel de repede – să devin adult, capabil de alegeri importante și să asum 
responsabilități?  

Internetul și rețelele sociale modifică astfel radical atât relațiile dintre ființele umane, cât și 
dorințele și chiar formarea identității indivizilor, afectând diferite abilități umane, cum ar fi 
memoria, creativitatea sau capacitatea de concentrare și introspecție.  

Cu siguranță nu vrem să ignorăm faptul că Internetul oferă mari oportunități pentru construirea 
viitorului, totuși nu trebuie să-i subestimăm non-neutralitatea și, prin urmare, să luăm în 
considerare limitele și posibilitățile sale intrinseci: tehnologia „de fapt nu este în măsură să vadă 
misterul multiplelor relații care există între lucruri și pentru aceasta uneori rezolvă o problemă 
creând altele” (Laudato si’, nr. 20). În același timp, filtrând fiecăre tip de realitate, lumea virtuală, 
pe de o parte, permite accesul în fiecare colț al planetei, în timp ce, pe de altă parte, tinde să 
contribuie la „«globalizare a indiferenţei» care ne face «să ne obișnuim» lent cu suferinţa celuilalt, 
închizându-ne în noi înșine” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2014).  

În fața marelui potențial și a marilor riscuri pe care le reprezintă astăzi Internetul, nu este 
suficientă nici o atitudine de denunțare constantă, nici una de dezlegare totală. Este nevoie de ceea 
ce Papa Francisc nu omite niciodată să ne amintească: nevoia de discernământ. Și, în plus, este 
nevoie de persoane capabile să transfere această atitudine noilor generații. Educația necesară astăzi 
este o educație care nu numai că nu se teme de complexitatea realității, ci care se străduiește să 
permită tuturor celor cărora li se adresează să locuiască în această complexitate și să o 
„umanizeze”, conștientă de faptul că orice instrument depinde întotdeauna de intenționalitatea 
celui care îl folosește. 

3. „A educa” (e-ducere) întrebarea 

„Dezagregarea psihologică” datorată în special omniprezenței amintite mai sus a noilor tehnologii, 
este indicată de Papa în Mesajul său pentru lansarea Pactului Educativ Global ca fiind una dintre 
cele mai urgente probleme educaționale. Atenția, în special a copiilor și a tinerilor, este astăzi 
atrasă în mod constant de stimuli rapizi și multipli, care îngreunează învățarea de a trăi în tăcere. 
Timpul și spațiul necesar tânărului pentru a se familiariza cu dorințele și temerile sale sunt din ce 
în ce mai pline de interacțiuni continue și atractive, care seduc și tind să umple fiecare moment al 
zilei. Mai mult, interacțiunile care alimentează raționalitatea matematică, instrumentală, tehnică 
(cea a lui cum) și nu raționalitatea care răspunde cu privire la sensul profund al lucrurilor și al vieții 
(cea a lui de ce). În marea bogăție de stimuli, se experimentează, așadar, o sărăcie profundă a 
interiorității, o dificultate tot mai mare în a se opri, a reflecta, a-i asculta pe alții și a se asculta pe 
sine. Diversitatea și viteza stimulilor digitali adesea „conduce la pierderea sensului totalității, al 
relațiilor care există între lucruri, al orizontului amplu, sens care devine irelevant.” (Laudato si’,  
nr. 110). Urmând ceea ce diferiți lideri religioși i-au sugerat Papei Francisc, este, prin urmare, 
necesar să ne concentrăm astăzi pe educarea întrebărilor tinerilor, înainte de a oferi răspunsuri: 
este vorba de a dedica timp și spațiu dezvoltării marilor întrebări și dorințe care se află în inimile 
noilor generații, care, de la o relație senină cu ei înșiși, pot duce la căutarea transcendentului.  

În Documentul despre Fraternitatea umană pentru Pacea Mondială și Conviețuirea Comună 
reamintește, pe această temă, „importanța trezirii simțului religios și a necesității de a-l reanima în 
inimile noilor generații”. Pentru credincios este vorba de trezirea la tineri, la momentul potrivit, a 
dorinței de a intra în propria lor interioritate pentru a-l cunoaște și a-l iubi pe Dumnezeu, iar 
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pentru necredincios ca să animeze o neliniște stimulatoare cu privire la sensul lucrurilor și al 
propriei existențe. 

4. Reconstruirea identității 

Problema fragmentării identității sau a dificultății în construirea unei viziuni unitare despre sine, 
este puternic accentuată de psihologi și educatori, care găsesc, în special, la noile generații o 
prezență tot mai mare a suferinței legate de această problemă. Indicațiile date de Papa Francisc în 
Laudato si’ cu privire la cultura rebutului oferă un punct de plecare util pentru a intra apoi în 
profunzimea problemei; citim că, de fapt, „cultura rebutului lovește atât ființele umane excluse cât 
și lucrurile” (nr. 22). Printre persoanele cele mai afectate de cultura rebutului se numără bătrânii și 
copiii: în logica consumului, primii sunt aruncați pentru că nu mai sunt productivi, cei din urmă 
pentru că nu sunt încă productivi. Cu toate acestea, o societate care pune bătrânii deoparte este o 
societate care refuză să țină cont de trecutul, memoria și rădăcinile sale: „Bătrânii sunt 
înțelepciunea. Și bătrânii să învețe să vorbească cu tinerii, iar tinerii să învețe să vorbească cu 
bătrânii. Ei au înțelepciunea unui sat, bătrânii.” (Discursul Sfântului Părinte la întâlnirea cu 
credincioșii în Pietrelcina, 17 martie 2018). Pe de altă parte, lăsarea deoparte a copiilor arată în 
schimb o sărăcie de speranță, viziune și viitor, deoarece copiii „aduc cu ei propriul mod de a vedea 
realitatea, cu o privire încrezătoare și pură” (Audiența generală, 18 martie 2015).  

Deci, așa cum prezentul este sărac fără trecut și viitor, la fel și o identitate personală fără celelalte 
este goală, deoarece nu are memorie și nici perspectivă. Iată de ce, sărăcit în suflet și fără speranță, 
omul contemporan se confruntă cu nesiguranța și instabilitatea. Prin urmare, este necesar să 
formăm persoane capabile să reconstruiască legăturile întrerupte cu memoria și speranța în viitor, 
tineri care, cunoscându-și rădăcinile și fiind deschiși la noul care vine, știu să reconstruiască o 
identitate prezentă mai senină. 

5. Criza mediului ca o criză relațională 

Căutarea unei reînnoiri a angajamentului educațional pentru interioritate și identitate, provocată 
din ce în ce mai mult de lumea globalizată și digitalizată, impune ca legătura cu orizontul social, 
cultural și de mediu mai larg în care este inserată să nu fie ruptă. Ființele umane și natura trebuie 
gândite în interdependența lor, deoarece „mediul uman și ambientul natural se degradează 
împreună și nu vom putea înfrunta în mod adecvat degradarea ambientală dacă nu acordăm 
atenție cauzelor care au legătură cu degradarea umană și socială.” (Laudato si’, nr. 48). Lipsa de 
îngrijire a interiorității se reflectă într-o lipsă de îngrijire a exteriorului și invers: „A neglija 
angajarea de a cultiva și a menține o relație corectă cu aproapele, față de care am datoria îngrijirii și 
a păzirii, distruge relația mea interioară cu mine însumi, cu ceilalți, cu Dumnezeu și cu 
pământul” (Laudato si’, nr. 70). Dar acest lucru se întâmplă „dacă nu mai vorbim limbajul 
fraternității și frumuseții în relația noastră cu lumea” (Laudato si’, nr. 11). De aici apare în mod 
natural nevoia de educație ecologică integrală. Provocarea mediului înconjurător se referă în esență 
la o provocare relațională mai radicală, în care este în joc viitorul generațiilor și al planetei în sine.  

Considerarea problemei de mediu ca fiind intrinsec relațională „ne împiedică – spune Laudato si’ – 
să considerăm natura ca ceva separat de noi sau ca un simplu cadru al vieții noastre. Suntem incluși 
în ea, suntem parte din ea și suntem întrepătrunși” (nr. 139). Și aici, înainte de a fi morală, 
problema este ontologică și antropologică: „nu va exista o nouă relație cu natura fără o ființă 
umană nouă. Nu există ecologie fără o antropologie adecvată." (Laudato si’, nr. 118). Prin urmare, 
ecologia integrală amintită de Papa nu trebuie înțeleasă individual, ca un fel de ecologism romantic 
și moral al frumuseții dezamăgite a naturii, ci izvorăște din conștiința deplină că „totul este 
conectat”, „totul este în relație”, cum a reafirmat de mai multe ori în Laudato si’ (cf. nr. 70, 92, 117, 
120, 138, 142).  
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Prin urmare, numai în orizontul acestei reciprocități între interioritate și exterioritate, identitate și 
alteritate, sine și celălalt, este posibil să redescoperim – așa cum afirmă Papa Francisc – „un mister 
de contemplat într-o frunză, într-o cărare, în rouă, pe fața unui sărac. Idealul nu este numai a trece 
de la exterioritate la interioritate pentru a descoperi acțiunea lui Dumnezeu în suflet, ci și a ajunge 
la întâlnirea lui în toate lucrurile” (Laudato si’, nr. 233) și, astfel, a le păstra într-un stil de viață 
reînnoit și conștient. 

 

III. VIZIUNEA 

1. Unitatea în diversitate: un nou mod de a gândi 

La originea fragmentărilor și opozițiilor de astăzi, care duc adesea la cele mai diverse forme de 
conflict, se ascunde teama de diversitate (a se vedea și recentul Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, 
1 ianuarie 2020). Reconstruirea țesuturilor unității și întâlnirii necesită, prin urmare, ca gândirea să 
facă un salt înainte și să-și schimbe radical logica obișnuită. Atâta timp cât diversitatea și diferența 
sunt considerate ostile unității, războiul va fi întotdeauna asupra noastră, gata să se manifeste în 
toată puterea sa distructivă. Primul principiu indispensabil pentru construirea unui nou umanism 
este, prin urmare, acela al educației la o gândire nouă, capabilă să țină împreună unitatea și 
diversitatea, egalitatea și libertatea, identitatea și alteritatea. Prin urmare, așa cum scrie Evangelii 
gaudium, pentru ca floarea unui nou stil educațional să încolțească, „este necesar să se ajungă acolo 
unde iau naștere noile relatări și paradigme” (nr. 74). Într-un cuvânt, este vorba de a înțelege că 
diferențele nu doar că nu sunt un obstacol în calea unității, nu numai că nu o destabilizează, ci – 
dimpotrivă – sunt indispensabile pentru aceasta, sunt orizontul ei de posibilități: unitatea și 
diferența nu se exclud reciproc, ci chiar se implică una pe alta. În caz contrar, ne-am afla în fața 
unei unități sufocante, care ucide alteritatea, făcându-l pe celălalt imposibil, dar și pe sine; sau am 
experimenta o tulburare haotică, în care identitățile individuale sunt reciproc indiferente una cu 
alta, făcând imposibilă orice întâlnire.  

Prin urmare, este necesar să folosim acea gândire care exprimă unitatea în diversitate și care 
consideră diferența ca o binecuvântare pentru propria identitate și nu ca un impediment de 
nedepășit pentru realizarea de sine. Activitatea educațională trebuie să intervină, în primul rând, la 
acest nivel, întrucât – așa cum a amintit Papa Francisc cu ocazia vizitei sale la Universitatea din 
Roma Tre – „războaiele încep în noi când nu suntem în stare să ne deschidem altora, când nu 
suntem în stare să vorbim cu ceilalți”, când – cu alte cuvinte – alteritatea este considerată ca un 
obstacol în calea afirmării identității.  

În practica educațională, noua gândire inaugurează, în consecință, un exercițiu dialogic complet, 
care implică în mod liber pe oricine dorește să lucreze pentru o cultură autentică a întâlnirii, a 
îmbogățirii reciproce și a ascultării fraterne: „Chiar și în dispute, care constituie un aspect 
neeliminabil al vieții, trebuie să ne amintim mereu că suntem frați și de aceea să educăm și să ne 
educăm să nu-l considerăm pe aproapele ca un dușman sau ca un adversar care trebuie 
eliminat” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2014), deoarece, dacă „inima este cu 
adevărat deschisă la o comuniune universală, nimic și nimeni nu este exclus de la această 
fraternitate” (Laudato si’, nr. 92).  

În acest sens, rolul dialogului între religii este de o importanță crucială, deoarece „este o condiție 
necesară pentru pacea în lume și, de aceea, constituie o îndatorire pentru creștini, ca și pentru 
celelalte comunități religioase” (Evangelii gaudium, nr. 250). Într-adevăr, tocmai în practica 
dialogică „învățăm să-i acceptăm pe ceilalți în modul lor diferit de a fi, de a gândi și de a se 
exprima. Cu această metodă, vom putea asuma împreună datoria de a sluji dreptatea și pacea, care 

Educația între criză și speranță | 34  



va trebui să devină un criteriu fundamental al oricărui schimb. Un dialog în care să se caute pacea 
socială și dreptatea este în el însuși, dincolo de aspectul pur pragmatic, o angajare etică ce creează 
noi condiții sociale” (Ibid.).  

În lumina acestor considerații, nu putem să nu subliniem că o astfel de gândire despre dialog și 
pace trebuie să-i lumineze și să-i îndrume din ce în ce mai mult pe cei aleși de cetățeni spre 
gestionarea politică și economică a societății civile. Nu există niciodată vreo acțiune politică 
autentică în afara unei gândiri și a unei practici de dialog și pace. 

2. Relația în centru 

Printre valorile indispensabile pentru reconstruirea unui pact educativ, pare important să ne oprim 
asupra valorii relației educaționale. De fapt, cu cuvintele Papei Francisc putem reitera că „Dacă, pe 
de o parte, nu trebuie să uităm că tinerii așteaptă cuvântul și exemplul adulţilor, în același timp 
trebuie să ţinem cont de faptul că ei au mult de oferit cu entuziasmul lor, cu angajarea lor și cu 
setea lor de adevăr, prin care ne amintesc constant faptul că speranţa nu este o utopie și pacea este 
un bun mereu posibil. Am văzut asta în modul cu care mulţi tineri se angajează pentru a-i 
sensibiliza pe liderii politici despre problema schimbărilor climatice. Îngrijirea casei noastre 
comune trebuie să fie o preocupare a tuturor și nu obiect de contrapoziţie ideologică între diferite 
viziuni despre realitate, cu atât mai puţin între generaţii” (Audiență acordată Corpului Diplomatic 
acreditat pe lângă Sfântul Scaun pentru prezentarea urărilor de Anul Nou, 9 ianuarie 2020).  

După cum într-adevăr confirmă experiența școlară, o educație fructuoasă nu depinde în primul 
rând de pregătirea profesorului sau de abilitățile elevilor, ci de calitatea relației stabilite între ei. 
Mulți specialiști în educație au subliniat că nu profesorul este cel care educă elevul printr-o 
transmitere unidirecțională, nici elevul nu este cel care își construiește singur propriile cunoștințe, 
ci mai degrabă este relația lor cea care îi educă pe amândoi printr-un schimb dialogic care îi 
presupune și, în în același timp, îi depășește.  

Aceasta este, în mod corect, ceea ce înseamnă a pune în centru persoana, care este relație.  

Aceasta implică și asumarea unei responsabilități concrete pentru situațiile de pornire în care se 
află astăzi mulți băieți și fete din lume. De fapt, nu putem ascunde faptul că discursul despre 
centralitatea persoanei în fiecare proces educațional riscă să devină foarte abstract, dacă nu suntem 
dispuși să deschidem ochii la situația reală a sărăciei, suferinței, exploatării, negării posibilităților, 
în care se află o mare parte dintre copiii lumii. Și mai ales dacă nu suntem dispuși să facem ceva. 
Cum îi place papei Francisc să se exprime, trebuie să acționăm întotdeauna conectând capul, inima 
și chiar mâinile. 

3. Lumea se poate schimba 

Un alt principiu fundamental care trebuie pus înapoi în centrul agendei educaționale este acela 
prin care se afirmă că lumea se poate schimba. Fără acest principiu, dorința umană, în special cea a 
celor mai tineri, este lipsită de speranța și energia necesare pentru a se depăși, pentru a se apleca 
spre celălalt. Întrebarea a fost clar identificată în Caritas in veritate a lui Benedict al XVI-lea. De 
fapt, „uneori față de globalizare se observă atitudini fataliste, ca și cum dinamicile aflate în 
desfășurare ar fi produse de forțe impersonale anonime și de structuri independente de voința 
umană” (Caritas in veritate, nr. 42). În realitate, lucrurile nu stau așa, de aceea evenimentele 
culturale, istorice și economice care se petrec în jurul nostru, oricât de mari ar fi acestea, nu ar 
trebui citite ca fapte incontestabile, determinate de legi absolute.  

Acesta este apoi mesajul pe care Papa Francisc a dorit să-l încredințeze tinerilor înșiși, când, la 13 
ianuarie 2017, cu ocazia publicării Documentului pregătitor al Sinodului despre tineri, le-a adresat o 
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scrisoare. Unul dintre cele mai emoționante pasaje ale acelei scrisori este următorul: „La Cracovia, 
la deschiderea ultimei Zile Mondiale a Tineretului, v-am întrebat de mai multe ori: «Lucrurile se 
pot schimba?». Și voi aţi strigat împreună un zgomotos «Da». Acel strigăt se naște din inima 
voastră tânără care nu suportă nedreptatea și nu se poate pleca în faţa culturii rebutului, nici să 
cedeze în faţa globalizării indiferenţei. Ascultaţi acel strigăt care se înalţă din interiorul vostru!” 

Astăzi, această ultimă invitație se adresează tuturor celor care au responsabilități politice, 
administrative, religioase și educaționale: este timpul să ascultăm strigătul care răsare din adâncul 
inimilor tinerilor noștri. Este un strigăt de pace, un strigăt de dreptate, un strigăt de fraternitate, un 
strigăt de indignare, un strigăt de responsabilitate și angajament de schimbare în ceea ce privește 
toate roadele perverse generate de actuala cultură a rebutului.  

Și tocmai prin forța acestui strigăt al tinerilor – care găsește din ce în ce mai mult spațiu în 
numeroasele manifestări cărora le dau viață – toată lumea, în special cei implicați în educație, 
trebuie să găsească puterea de a alimenta acea revoluție a tandreței care va salva lumea noastră 
mult prea rănită.  

Prin urmare, apare în toată vigoarea sa nevoia de a stimula fascinația asumării unui risc sănătos și 
de a trezi neliniște pentru realitate. A îndrăzni o asemenea neliniște înseamnă a risca acea ieșire 
din sine care presupune „să riscăm – așa cum citim în Evangelii gaudium – întâlnirea cu chipul 
celuilalt, cu prezența sa fizică ce interpelează, cu durerea sa și cerințele sale, cu bucuria sa 
contagioasă într-o permanentă interacțiune directă” (nr. 88). Numai în acest fel dorința recâștigă 
impuls și devine protagonista existenței noastre, educându-ne la stiluri de viață conștiente și 
responsabile. Într-adevăr, tocmai prin utilizarea bună a propriului spațiu de libertate se contribuie 
la creșterea personală și a comunității: „Nu trebuie să credem că aceste eforturi nu vor schimba 
lumea. Aceste acțiuni răspândesc un bine în societate care produce mereu roade dincolo de cât se 
poate constata, pentru că provoacă în sânul acestui pământ un bine care tinde mereu să se 
răspândească, uneori în mod invizibil.” (Laudato si’, nr. 212) 

 

IV. MISIUNEA 

1. Educație și societate 

În Mesajul său pentru lansarea Pactului Educativ, așa cum s-a menționat deja la început, Papa 
Francisc a subliniat cu fermitate urgența constituirii unui „sat al educației”, în care te angajezi la a 
da viață unei rețele de relații umane și deschise. El a adăugat, de asemenea, că o astfel de 
întreprindere nu va fi posibilă fără activarea, din partea tuturor, a unui triplu curaj: în primul rând 
curajul de a pune în centru persoana, în al doilea rând curajul de a investi cele mai bune energii cu 
creativitate și responsabilitate, în al treilea rând și în cele din urmă curajul de a forma persoane 
dispuse să se pună în slujba comunității.  

Precizând primul punct, acela al curajului de a pune persoana în centru, Papa Francisc se exprima 
astfel: „Pentru aceasta, trebuie semnat un pact care să dea un suflet proceselor educaționale 
formale și informale, care nu pot ignora faptul că totul în lumea este intim conectat și că este 
necesar să găsim – conform unei antropologii sănătoase – alte moduri de a înțelege economia, 
politica, creșterea și progresul. Într-un parcurs de ecologie integrală, este pusă în centru valoarea 
fiecărei creaturi, în relație cu oamenii și cu realitatea care o înconjoară, și se propune un stil de 
viață care respinge cultura rebutului”. (Mesaj pentru lansarea Pactului Educativ Global).  

În acest moment înțelegem că există o legătura profundă între enciclica Laudato si’ și inițiativa 
Pactului Educativ. Prin urmare, este vorba de a deveni conștienți în mod curajos de faptul că criza 
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de mediu și relațională pe care o trăim poate fi abordată prin îndreptarea atenției spre a-i educa pe 
cei care mâine vor fi chemați să păstreze casa comună.  

Educația, „chemată să creeze o cetățenie ecologică” (Laudato si᾽, nr. 211), poate deveni un 
instrument eficient pentru construirea pe termen lung a unei societăți mai primitoare și mai atentă 
cu îngrijirea celuilalt și a creației. Cu alte cuvinte, angajamentul educațional nu se adresează doar 
beneficiarilor direcți, copiilor și tinerilor, ci este un serviciu oferit societății în ansamblu, care prin 
educație se reînnoiește.  

Mai mult, atenția educațională poate reprezenta un punct de întâlnire important pentru 
reconstituirea unei rețele de relații între diferite instituții și realități sociale: pentru a educa un 
copil trebuie să dialogăm pentru un obiectiv comun cu familia, școala, religiile, asociațiile și 
societatea civilă în general. Prin urmare, pornind de la urgența formativă, este posibil să 
contracarăm „ruptura tăcută a legăturilor de integrare și de comuniune socială” (Laudato si᾽, nr. 
46). Am putea spune că educația poate fi reînțeleasă ca un drum de formare pentru generațiile 
tinere și, în același timp, ca o posibilitate de revizuire și reînnoire a unei întregi societăți care, într-
un efort de a transmite tot ce este mai bun celor mici, discerne propriul comportament și, eventual, 
îl îmbunătățește. 

2. Mâine ne cere tot ce avem mai bun astăzi 

Potrivit Papei Francisc, al doilea pas de curaj către un nou pact formativ constă în a avea puterea, 
ca și comunitate (eclezială, socială, asociativă, politică), de a oferi educației cea mai bună energie 
disponibilă. Este vorba, evident, de o alegere curajoasă, deoarece fiecare alegere implică și 
favorizarea unui aspect pentru a-l pune în plan secund pe altul. Câte realități pun astăzi ce au mai 
bun în slujba tinerilor?  

Dacă ne gândim la majoritatea societăților actuale, putem vedea clar cum cele mai creative și 
proactive forțe sunt puse în slujba producției și a pieței. Cei mai buni tineri absolvenți și cele mai 
strălucite minți sunt adesea angajate în marile corporații orientate spre câștig, mai degrabă decât 
spre căutarea binelui comun. În același timp, consumismul predominant cere absența sau doar 
prezența slabă a oamenilor instruiți, capabili de un spirit critic și un impuls relațional. Ideologia 
consumistă, de fapt, este hrănită de individualism și incompetență în autogestionare, deoarece în 
afara comunității suntem cei mai fragili și, în incapacitatea de sobrietate, răspundem docil la 
stimulii propagandistici.  

Prin urmare, este nevoie de curajul unei schimbări reale și radicale de direcție: investiția, dată fiind 
situația prezentată, este necesară cu cea mai mare urgență, deoarece doar prin educație se poate 
spera în mod realist o schimbare pozitivă a unui proiect de durată. Ceea ce va fi trebuie să aibă tot 
ce este mai bun din ce este astăzi. Oricine va fi acolo în viitor are dreptul la ce e mai bun de la cei 
care sunt aici astăzi. 

3. A educa pentru a sluji, a educa înseamnă a sluji 

În cele din urmă, al treilea act de curaj solicitat de Papa Francisc este de a instrui oameni dispuși să 
se pună în slujba comunității. O astfel de indicație, în adevăr, aruncă lumina potrivită asupra unui 
element cu adevărat decisiv al fiecărui gest educațional: niciun educator nu reușește pe deplin în 
propria acțiune educațională dacă nu se angajează să formeze și să modeleze, în cei încredințați 
îngrijirii sale, o disponibilitate deplină și reală în slujba altora, a tuturor celorlalți, a întregii 
comunități umane, începând cu cei care prezintă cel mai mult o situație dificilă și provocatoare.  

Adevărata slujire a educației este educația pentru a sluji.  

La urma urmei, chiar și cercetarea educațională recunoaște cu o claritate din ce în ce mai mare 
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dimensiunea centrală a slujirii aproapelui și a comunității ca instrument și ca scop al educației 
însăși, să ne gândim, de exemplu, la marea dezvoltare a didacticii Service Learning. Acest tip de 
cercetare arată cum slujirea poate fi nu numai o activitate educațională printre altele (importanța 
voluntariatului în formarea tinerilor este bine recunoscută), dar în mod mai radical poate deveni 
metoda fundamentală prin care toate cunoștințele și abilitățile pot să fie transmise și dobândite. 
Am putea indica acest proces ca o dezvoltare de la o educație la slujire către o educație ca slujire, 
conform căreia vecinul este atât calea, cât și scopul căii educației.  

În cele din urmă, un ultim cuvânt de reflecție îi aparține lui Hannah Arendt, care a reușit să indice 
în mod eficient și concis ceea ce este cu adevărat în joc în fiecare gest educațional. Acestea sunt 
cuvintele sale iluminatoare: „Educația este punctul în care ne decidem dacă iubim lumea suficient 
pentru a ne asuma responsabilitatea de a o salva astfel de la ruină, care, dacă nu ar fi fost reînnoită, 
dacă nu ar fi venit noul și tânărul, ar fi fost inevitabilă. Educația este, de asemenea, punctul în care 
decidem dacă ne iubim suficient de mult copiii încât să nu îi expulzăm din lumea noastră și să îi 
lăsăm să se descurce singuri, nici să le luăm din mână șansa de a întreprinde ceva nou, ceva 
imprevizibil pentru noi, ci îi pregătim în schimb pentru misiunea de a reînnoi o lume care va fi 
comună tuturor” (Între trecut și viitor, Garzanti, Torino 1999 [orig. 1961], 255). 
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