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RAPORT EDUCAȚIE 
 

„Educația este plasată de unii imediat după religie, dar adevărata educație este religie.”  

                                       Ellen White, Counsels to Parents, Teachers, and Students pag. 108. 

 

 

1. Promovare: 

- Site www.adventist.ro, Facebook; 

- Emisiuni Speranţa TV şi Radio Vocea Speranţei; 

- Vizite de promovare în biserici și la diferite evenimente ale Bisericii. 

 

2. Înființare instituții de educație și demararea procesului pentru înființarea altor instituții de educație: 

 

- Deschiderea școlii primare John Huenergardt, în Arad, conferința Banat; 

- Deschiderea grădiniței  Kreionel la Vama, conferința Moldova. 

 

3. Coordonarea programului de master și doctorat în Educație, cu Universitatea Adventistă 

Montemorelos din Mexic.  

Obiectivul acestui program este de a asigura personal calificat în filozofia adventistă de educație pentru 

instituțiile de educație ale Bisericii din România, pe care le avem și pe care le vom avea în viitorul apropiat. 

Avem un număr de 19 persoane, cadre didactice înscrise la programul de master în Pedagogie și 19 persoane 

(profesori și pastori) la programul de doctorat în Educație. 

 

4. Olimpiada de Cunoştinţe Biblice 

După o pauză de un an datorită pandemiei, olimpiada de Cunoștințe biblice s-a desfășurat în toate fazele, cu 

un număr mai mic (aproximativ 600 de copii în cele două faze publice: Conferință și Uniune) de copii, decât 

cel cu care eram obișnuiți. Olimpiada de Cunoștințe biblice, faza națională, s-a finalizat cu organizarea taberei 

olimpicilor la Coșna, pentru premianții acestei faze naționale. 

 

5. Festivalul Creează Valori 

 

Festivalul a fost organizat în colaborare cu Departamentul Evanghelizare, 

adresându-se tinerilor din liceele noastre adventiste din România. Evenimentul a 

avut loc în data de 23 mai 2021 și s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: video 

scurte sau meme-uri (Instagram, TikTok, alte platforme ); desen și pictură; texte, 

reclame, copywriting. Valorile care au trebuit să se regăsească în lucrările realizate 

au fost: autenticitate, naturalețe, prietenie, prietenie de grup, diversitate, iubire, 

impact semnificativ în societate sau în viața cuiva, Nu nonvalorilor - bullying, 

narcisismul, atotsuficiența, fii model. 

 

 

 

 

 

http://www.adventist.ro/
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6. Fișe de lucru pentru fiecare materie din clasele I-IV.  

În sprijinul școlilor Bisericii Adventiste din România s-au conceput fișe de lucru pentru toate disciplinele din 

ciclul primar. Fișele respectă curriculumul de stat și sunt concepute dintr-o perspectivă creștină (integrarea 

credinței). În această perioadă fișele au fost corectate, tehnoredactate, a fost realizată partea grafică și au 

fost trimise școlilor. 

 

7. Site Educație cu sigla educației adventiste din România 

https://educatie.adventist.pro 

 

Pe site au fost deja postate următoarele materiale: 

-     Filozofia educației adventiste: 14 videoclipuri subtitrate, autor John Wesley       

Taylor’; 

- Managementul clasei: 21 videoclipuri subtitrate; 

- Modelul viu de Leadership: 6 videoclipuri subtitrate; 

Urmează încă multe alte materiale video și altele în format Word. 

 

8. Convenția cadrelor didactice adventiste 

Convenția s-a desfășurat pe Zoom pentru aproximativ 200 de cadre didactice adventiste și s-a finalizat cu 

certificate cu credite oferite de CCD Craiova.  

 

9. Ziua Educaţiei 

A fost organizată cu scopul înţelegerii importanţei educaţiei adventiste. Cu această ocazie, s-a pus la dispoziția 

bisericilor o predică special pregătită în acest scop și o predică la STV. 
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 Tabel - educația adventistă din România 

 

 

 

 

 

 

ROMICĂ SÎRBU, director 


