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PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR secție a L.T.B. Reșița

Moldova Nouă

Liceul Teologic Baptist Reșița - Secția Moldova Nouă
Anul școlar 2019-2020 - 150 elevi înscriși

Grupa mică 20 preșcolari
Educator: Pec Esterka
Grupa mare 20 preșcolari
Educator: Țundrea Elena

Învățământ primar
Clasa pregătitoare – 17 elevi
Învățător: Albu Maria
Clasa I – 15 elevi
Învățător: Bradiceanu Melisa

Clasa a V-a – 18 elevi
Diriginte prof.
Albu Cristian

Clasa II – 20 elevi
Învățător: Crenicean Lorena
Clasa a III-a – 20 elevi
Învățător: Tîncu Irina

Clasa a VII-a – 20 elevi
Diriginte prof.
Cîrpean Lidia

CORP PROFESORAL:
Albu Maria – profesor învățător – coordonator structură
Pec Esterka – educator
Țundrea Elena – profesor educator
Brădicean Melisa - învățător
Crenicean Lorena – învățător
Tîncu Irina - învățător
Cîrpean Lidia – profesor Limba Română
Truichici Emilia – profesor Matematică si Tehnologia informației
Rujici Iasna – profesor Matematică
David-Izvernar Mihaela – profesor Limba Germană
Zaberca Mariana – profesor Fizică
Gruescu Gheorghe – profesor Geografie/ Istorie/ Educație socială
Novăcescu Lenuța – profesor Biologie/ Chimie
Bouda Lida – profesor Educație tehnologică
Novacovici Miomir – profesor Educație Fizică
Albu Cristian – profesor Educație muzicală
Cîrpean Eugen– profesor Religie
PERSONAL NEDIDACTIC
Albu Ghorghe – fochist
Corhuț Rodica - îngrijitor
Liceul Teologic Baptist Reșița cu secția sa de învățământ preșcolar și primar din
Moldova Nouă “Academia Îngerașilor”, funcționează ca învățământ de stat
acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6 / 26.06.2014 și a OMEC Nr.
5770/29.11.2006.

SĂRBĂTORIŢII LUNII SEPTEMBRIE 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Damian Marius - 5 septembrie
Nistoran Fibia - 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Damian Ilie - 19 septembrie
Pătlăgescu Dorica – 19 septembrie
Răduţ Elena – 27 septembrie

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Învățământ gimnazial

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre
Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE
la adresa:
www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii
noastre
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Totul e diferit, nimic nu s-a schimbat !
la MARANATA și ACADEMIA ÎNGERAȘILOR
în anul școlar 2019-2020
Traducere din limba engleză – 2014/2015 Editorial CSA Volumul 18, Numărul 2, publicație
ACSI (Asociația Internațională a Școlilor Creștine)

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Învățământ preșcolar

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

În 1984, primul meu an de predare, școala avea un computer. Acesta se
afla în biroul directorului cu scopul procesării de date; rapoartele școlare și ale
elevilor se făceau de mână. Aceste schimbări sunt însă minuscule în comparație cu
asaltul tehnologic asupra educației din ultimii 8 ani. Atât cantitatea cât și rata
schimbărilor produse în ultima decadă sunt uimitoare. O listă de schimbări ar putea
include: manuale digitale, laboratoare cu zeci de computere, instrucțiuni online,
învățarea mixtă, educația STEM, STEAM, școala din cloud, clasa virtuală,
standardele naționale, obezitatea infantilă, fenomenul de cyberbullying, platformele
de social media și lista poate continua. Ideea e că volumul și viteza schimbărilor din
peisajul educațional îți taie răsuflarea.
Pentru dascăli doar vizualizarea listei prezentate anterior este epuizantă,
implementarea devine însă și mai problematică. E copleșitor pentru părinți și cadre
didactice să rămână actualizați în era super-tehnologizată, stare redată foarte plastic
de psihiatrul scoțian R. D. Laing, ”Trăim un moment din istorie în care schimbarea
este atât de grăbită încât începem să vedem prezentul doar după ce deja a
dispărut” (1990).
În ciuda acestui context alarmant, școlile creștine se bucură de un
fundament neschimbător. Da, totul e diferit, totul e nou, dar pentru noi ca școală
creștină rămâne o constantă pe care celellalte școli nu o au: ”Căci Eu sunt
Domnul, Eu nu mă schimb; (Maleahi 3:6)
Rugăciunea mea pentru voi este, ca sub călăuzirea și înțelepciunea lui
Dumnezeu, să îmbrățișați realitatea unui context educațional în continuă schimbare
căutând să rămâneți fermi sub autoritatea Dumnezeului imuabil, având ca temelie
autoritatea Cuvântului Său.
Cu gândul veșniciei în minte,
Samuel R. Barfell, EdD
Vicepreședinte Dezvoltare Profesională ACSI

MEDITAŢIE

MEDITAŢIE

MISSIO DEO – Școli și biserici creștine dedicate extinderii
împărăției prin misiunea cu copiii
Mihaela David-Izvernar
Într-un articol dedicat școlilor creștine din Satele Unite ale Americii, Milton V.
Uecker, profesor la Columbia Internaltional University, adresa cititorilor următoarea
dilemă: ”Ce-aș spune dacă acum m-aș adresa unei comunități școlare creștine? Reflectând
asupra acestei teme, aș accentua faptul că rededicarea față de filosofia școlilor creștine
începe cu evaluarea misiunii școlii, în concordanță cu cea a bisericii, din multiple puncte
de vedere: perspectiva asupra lumii, realitatea (metafizica), cunoașterea și Adevărul,
valoarea (axiologia), obiectivele sau pedagogia.”
În articolul MISSIO DEO vom analiza trei dintre aceste puncte de vedere în
contextul bisericii și a școlii noastre.


Perspectiva asupra lumii

Perspectiva asupra lumii este produsul educației primite de către educabil. Aceasta elimină
mitul că educația poate fi sau că este neutră. Perspectiva asupra lumii dă răspuns la marile
întrebări ale vieții, iar acel răspuns se conturează în timp, inevitabil și prin curricula
școlară. Marile întrebări ale vieții: Cine sunt? De unde am venit? De ce sunt aici? Care
este scopul vieții mele? Are viața un sens? își primesc răspunsul corect doar printr-o
educație făcută cu conștiința unei vieți creștine transformate. Fiecare dascăl, frate din
biserică, angajat al școlii, ca membru activ al comunității educaționale creștine ”clădește”,
și nu poate clădi pe altceva decât pe ”temelia care a fost pusă, și care este Hristos” (1
Corinteni 3:10-14) Astfel, la Academia îngerașilor din Moldova Nouă totul e diferit,
nimic nu s-a schimbat! ; clădim cu toții pe temelia prezentată în Cuvânt, suntem cu toții
angrenați în missio dei.


Realitatea (metafizica)

Într-o cultură în care idolii abundă, Dumnezeul Suveran-Tată, Fiu și Duh Sfânt-trebuie să
devină centrul vieții și învățării în comunitatea creștină. În fresca lui Rafael ”Școala din
Atena” Platon indică în sus în căutarea lui după idealuri filosofice, în timp ce Aristotel
privește în jos spre întinderea pământului pentru a descoperi adevărul în natură. Idealurile
transcendente ale lui Platon oferă sens, dar sunt lipsite de verificare, în timp ce Aristotel
își poate verifica ideile, dar fără a le conferi semnificația cuvenită. Ioan în Evanghelie,
reușește să rezolve această filemă filosofică: ”Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit
printre noi” (Ioan 1:14). O comunitate școlară creștină autentică Îl glorifică pe Isus în
toate și caută să-I acorde locul cuvenit în mințile și în inimile copiilor pe care Îi formează.
(continuare pe pagina următoare)

(urmare de pe pagina anterioară)



Cunoașterea și Adevărul

Societatea actuală neagă existența Adevărului absolut, comunitatea școlară
creștină nu poate însă neglija Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să dea învățătură sub
puterea Duhului Sfânt. Toate materiille și toate concepțiile predate în școala creștină
trebuie ghidate spre o gândire critică de tipul celei din Berea, în care totul era examinat
în lumina Cuvântului (Faptele Apostolilor 17:11).


Obiectivele

Filosofia educațională trebuie să se alinieze propriilor obiective – un absolvent
”deplin format”. Ce vor ști, ce vor putea să facă, ce vor valoriza, în ce vor crede
absolvenții la finalul formării într-o anume școală? Scopul principal al educației în
școala creștină este acela de a-l echipa pe copil să împlinească scopul original al lui
Dumnezeu în creație și să-și îndeplinească chemarea. Dacă perspectiva asupra
educației nu este comună tuturor membrilor comunității școlare (păstori, cadre
didactice, echipă administrativă, membri ai bisericii), aceștia vor eșua în a-și îndeplini
obiectivele enunțate anterior și nu vor clădi în unitate pe temelia prezentată în Cuvânt.
În definitiv, Totul e diferit, nimic nu s-a schimbat! Rededicându-ne filosofiei
biblice a educației, împlinim Missio Deo și clădim Împărăția lui Dumnezeu în
Moldova Nouă.


Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea susţinerii proiectului
educaţional-evanghelistic de finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de 10
euro folosind plata cu cardul.
Detalii legate de activitatea școlii noastre și informații legate de alte activități ale
Bisericii Baptiste Maranata Moldova Nouă pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii amintite.

Întreaga arhivă a Buletinelor inFormative poate fi consultată scanând codul QR alăturat

