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Ora de Religie, darul lui Dumnezeu pentru noi 

Gândul meu, prin scrierea acestui articol, este să nu supăr pe nimeni și să-i accept pe 

toți cei ce nu sunt în asentimentul adevărului în care cred și să-i înțeleg la măsura la care au 

putut să ajungă fiecare dintre ei. 

Vă mulțumesc că încă mai pot folosi numele lui Dumnezeu în exprimarea mea publică 

(și în titlul articolului), căci discuțiile se poartă nu numai asupra orei de religie din școală, ci și 

asupra faptului că, în discursul public, să fie interzisă orice trimitere către Dumnezeu. 

'Toleranța' domniilor lor, ai celor ce vor educație fără religie, devine, de fapt, intoleranță. 

Doresc ca-n următoarele rânduri, să arăt care este importanța și frumusețea orei de 

religie văzută din mijlocul copiilor și nu din perspectiva unui studiu. Ora de religie aduce 

bucurie și pace sufletească în sufletul copiilor, multă speranță și nădejde, satisfacție și 

entuziasm. E ora unde elevul învață că e dreptul lui să aleagă în viață o anume cale, dar și să 

nu-l jignească pe cel ce nu alege drumul său. Învață că această libertate implică 

responsabilitate și că Dumnezeu este Iubire și este îndelung-răbdător, că este Lumină care-l 

luminează dacă stă în Lumină. Dumnezeu nu pedepsește, El este numai Iubire, însă alegerea 

să de a se depărta de Dumnezeu și greșelile sale își au plată lor. Depărtarea de aceste valori pe 

care, chiar dacă elevul nu le percepe atunci în ora de religie în profunzimea lor, le va înțelege 

mai târziu și va avea unde să se întoarcă (să se ridice), atunci când va avea nevoie, și nu va 

striga, cu disperare: 'Mamă, unde este Dumnezeu ? Tată, unde este Dumnezeu ?' Ele, valorile, 

se așază în mintea și sufletul său și va putea să se întoarcă asemeni fiului risipitor, care a 

plecat de-acasă, dar a avut puterea să se ridice și să se întoarcă. Această putere și aceste valori 

se regăsesc în temele discutate la ora de religie. Ele poartă în sine puterea împlinirii. 

Exemplific aceasta prin câteva subiecte care sunt cuprinse în programa școlară și-n care se 

regăsesc valorile amintite mai sus:, Dragostea față de aproapele — Pilda samarineanului 

milostiv' — clasa a V-a, Binefacere și recunoștință — Vindecarea celor 10 leproși' — clasa a 

VI-a, Hristos, Lumina lumii — Vindecarea orbului din naștere', 'Căință și iertare — Pilda 

Fiului Risipitor', Iubirea prin fapte — ajutorare celor aflați în suferință' — clasa a VII-a, Pilda 

neghinei — îndelunga răbdare și dreptatea lui Dumnezeu', 'Imnul dragostei creștine' — clasa a 

VIII-a, (să nu cunoască cel mai frumos imn închinat virtuții iubirii !?). Am enumerat doar 

câteva teme ce prezintă valorile menționate, pe care le-am selectat aleatoriu pentru că întreaga 

programă a disciplinei Religie e alcătuită din aceste valori cuprinse toate într-una singură, 

iubirea. Aș putea să vă arăt acesta făcând o scurtă prezentare a lecțiilor pe fiecare an de studiu. 

Acum, rândurile sunt limitate, dar, dacă e nevoie, am să mă străduiesc să vă fac să înțelegeți 

că toate acuzațiile pe care le aduceți orei de religie sunt neîntemeiate. 

Câtă frumusețe și înțelepciune găsim în pildele Mântuitorului, pe care le așteaptă elevii la oră 

și sunt însetați să le cunoască ! Aproape în fiecare oră de religie, ei zic: 'Ne mai spuneți și 

astăzi o poveste ?' Răspunsul este DA (până mai putem), pentru că nu putem să-i lipsim de 

înțelepciunea și învățăturile pildelor. Dacă lângă inteligență (deșteptăciune) punem pe Hristos, 

vom dobândi înțelepciunea. Nu putem să-i creștem pe copiii noștri fără Hristos. Nu puteți, 
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câteva glasuri, să luați acest dar al lui Dumnezeu, pe care l-am primit, dar pe care trebuie să-l 

valorificăm. Într-o lume care se străduiește ca asemenea mentalități — educație fără religie — 

nu numai să fie cunoscute ci și să fie impuse celorlalți, desconsiderându-i dacă nu gândesc la 

fel, în loc să facă reverență în fața celor ce văd evidența, misiunea dascălilor de religie — care 

au aceeași pregătire ca a colegilor profesori, devine tot mai grea. Avem încă generații de 

părinți care, chiar dacă n-au făcut Religie în școală (mă refer la generația mea, cei de 35-40-

45 ani), au fost educați de părinții lor, care L-au cunoscut pe Dumnezeu și-n cadrul orelor de 

religie. A urmat o perioadă în care copiii au fost lipsiți de această bucurie. După revoluție, am 

redobândit acest dar și copiii lor au putut să-L cunoască pe Hristos, încă din școală, reușindu-

se astfel, ca acest liant între oameni, generații—Hristos, să rămână în mijlocul nostru. 

Și acum... ? Lăsați-i pe copiii acestor vremuri să devină părinți adevărați și nu doar 'părinți 

instruiți' ca să nu ajungem în situația de a rupe acest liant dintre generații. Lăsați-i să se 

bucure de izvorul nesecat al Sfintei Scripturi și de Tradiția Sfântă, pe care cei ce n-au 

cunoscut-o, descoperind-o, devin admiratori ai Sfântului Ioan Gură de Aur, ai Sfântului Vasile 

cel Mare și ai altor Sfinți Părinți, care ni l-au arătat pe Hristos. Să ne ferim de învinuirea 

copiilor care, mai târziu, dacă le vom lua această șansă, ne vor reproșa că le-am furat darul 

primit de la Dumnezeu — ora de religie. În marea Sa iubire, Dumnezeu îi va ajuta și pe ei, dar 

de ce să-i punem în situația delicată de a cere explicații cu privire la faptul că disciplina 

Religie lipsește din foaia lor matricolă și de ce și de ce... 

Sunt multe lucruri pe care trebuie să le îndreptăm în predarea orei de religie și a celorlalte ore 

și-n general, în sistemul educațional, dar nu așa. De foarte multe ori, disciplina de învățământ 

este asociată cu profesorul care o predă. Unor elevi le place o anumită materie pentru că le 

place profesorul. E firesc ! De aceea, aceste noi provocări trebuie să ne determine pe toți 

profesorii, nu numai pe cei ce predau religia, să medităm profund la ceea ce facem și cum 

facem ca să nu fim părtași la ignorarea acestui dar de la Dumnezeu — ora de religie.         

Prof. Măriuca Neagu, inspector școlar, ISJ Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
  Educaţiei aleasă prin Ora de Religie                                                                            prof.  Măriuca Neagu 
                              

6 
 

 

Religia, 

parte a trunchiului comun în planurile cadru ale învăţământului 
 

Sunt foarte multe materiale şi dezbateri care nu fac bine nimănui, nici celor ce cred în 

Hristos, nici celor ce nu cred şi nici celor ce încă nu L-au cunoscut. Sunt prea multe jigniri. 

Cât de îngrijorător poate fi efectul lor, asupra tuturor? 

Cuvintele acestea mâhnesc omul, îl resping, adâncesc  urâtul şi tulbură mintea. E 

nevoie de linişte pentru ca societatea să înţeleagă ce este cu adevărat libertatea. Numai în 

linişte te poţi regăsi şi poţi înţelege că în libertate stă responsabilitatea faţă de tine, faţă de om, 

de elev, copil,  profesor, părinte… E foarte important cum ne raportăm unii la alţii, părinte la 

profesor, cititor la scriitor, vorbitor la auditor, profesor la elev, elev la profesor, părinte la 

copil…. Avem nevoie unii de alţii, elevi şi profesori, profesori şi părinţi. Altfel spus, suntem o 

unitate şi de aceea  nu ne putem despărţi de ora de religie – ,, darul lui Dumnezeu pentru noi”. 

Unde putem învăţa aceasta cu smerenie? Părintele Arsenie Boca ne spune, în acest sens, că 

omul este mai mare atunci când stă în ,,genunchi decât în picioare”. Un singur elev dacă 

pleacă (din cauza profesorului) e prea mult. Ne bucurăm de părinţii care vin la şcoală şi se 

interesează de situaţia la învăţătură şi purtare; ne ajutăm de părinţii care, cu cele mai bune 

intenţii, vin şi ne arată ce greşim; ne smerim în faţa celor ce ne umilesc, dar ne întristăm 

pentru cei ce nu vin. Unii sunt prea istoviţi , alţii sunt prea ocupaţi sau sunt prea bolnavi. Şi 

atunci? Este timpul  să ne regăsim. Numai Dumnezeu ne poate ajuta şi căile ce duc spre 

El.  Dar e nevoie să înveţi să-L cauţi şi să ştii unde  să-L găseşti. 

Credinţa sporeşte prin cercetare aprofundată (şi a ştiinţei) şi prin cunoaştere adevărată. 

Părinţi şi profesori trebuie să medităm unde s-a ajuns şi unde se cuvine să ajungem. Ajunge 

zilei răutatea ei! Nu putem fi toţi Sfântul Grigorie Teologul, care la provocările  societăţii din 

vremea lui a alcătuit  cele mai minunate scrieri. Atunci, cei ce îmbrăţişau credinţa creştină 

erau desconsideraţi şi li se spunea că n-au nevoie să citească şi alte scrieri pentru a cunoaşte 

ştiinţa şi filozofia vremii şi se dorea despărţirea ştiinţei de învăţătura creştină. Aceeaşi 

atitudine o întâlnim şi azi, când unii cred că dacă au influenţă mass media pot face, prin 

declaraţii incendiare, separaţie între ştiinţă şi religie. Aceştia afirmând neargumentat că iau în 

serios ce spune ştiinţa şi de aceea nesocotesc rolul orei de religie şi pe cei ce cred, aruncând la 

indexul adevărului religia. Deci cei ce cred, cum sunt? Sunt neserioşi? Nu putem fi toţi ca 

Sfântul Grigorie, dar îl putem avea model. Nici ca Newton, dar putem exprima adevărul la 

acelaşi nivel. Nu putem vorbi toţi ca Hristos, dar Îl avem ca Învăţător. Avem nevoie de valori 

şi de Hristos. 
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Religia, parte a trunchiului comun în planurile cadru ale învăţământului 

preuniversitar  – ,,împreuna lor  lucrare”  înseamnă ,,artă”. 

 

        Oamenii, în societatea vremurilor de azi – şi nu numai –  au trebuinţă unul de altul în 

Hristos. În planurile cadru ale învăţământului preuniversitar, una dintre ariile curriculare  se 

numeşte ,, Om şi societate”. Alături de celelalte discipline, Religia ajută elevul să devină 

Om.  Dacă aşa ne-am privi unul pe altul ar fi mai multă linişte în societate şi nu ne-am mai 

tulbura atât de mult. Religia aparţine trunchiului comun pentru că face parte dintr-un întreg. 

Nu   putem vorbi de o educaţie aleasă, fără o educaţie religioasă. Nu putem vorbi de un trup 

omenesc, în complexitatea lui,   fără să menţionăm gândirea (una dintre facultăţile sufetului). 

Materia trupului are nevoie şi de ,,materia” sufletului – religia.  Numai ,,împreuna lucrare” a 

materiilor (disciplinelor şcolare), fie din cadrul aceleiaşi arii curriculare, fie în întregul lor ( ca 

trunchi comun) prin conţinuturile lor, are în vedere  formarea omului. Şcoala, prin această 

,,artă” a conlucrării interdisciplinare, poate să facă ,,artă”. Arta, în acest  context şi-n special 

din perspectiva axiomatică a paradigmei curriculumului, are puterea de a trezi sufletul în faţa 

frumosului, binelui, iertării, iubirii, Tainei. ,,Profesorul seamănă cu un tâmplar că ia un lemn 

murdar din noroi, îl spală şi face mobilă de lux.” (Petre Ţuţea) 

În ,,grădina Maicii Domnului” avem nevoie de Religie. 

Societatea de astăzi, are nevoie de multă linişte sufletească ca să poată, mai mult ca oricând, 

să aducă pacea şi înţelegerea în lume. Să învăţăm din toate, toţi, şi să ne rugăm şi pentru cei 

ce acum îmbracă acest dar de la Dumnezeu – ora de religie – în litera legii (opţiunea pentru 

ora de religie), pentru ca  ea  să devină slovă, astfel  încât în citirea ei să regăsim sufletul 

poporului român şi tărâmul minunat al acestei ţări, numit de  papa Ioan Paul al II-lea,”grădina 

Maicii Domnului” (un exemplu de secvenţă de învăţare  interdisciplinară: religie – istorie – 

geografie). Să privim  şi  dincolo de procedură, iar aceste noi provocări să ne determine să ne 

ridicăm la înălţimea darului pe care l-am primit de la Dumnezeu – ora de religie. 

În loc de încheiere: 

 

       F. Bacon, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai ştiinţei experimentale: ,,Puţina 

ştiinţă duce la ateism; dar mai multă ştiinţă duce mintea la cunoaşterea unui Dumnezeu.” 

Andrei Pleşu, în articolul ,,Religia, şcoala şi dreapta măsură”: ,, A evacua religia din sfera 

culturii e, oricum, ilustrarea unei ignoranţe cronice cu privire la istoria artei, a literaturii, a 

învăţământului universitar, a identităţii spirituale europene şi planetare.” 

Din Sfânta Scriptură: ,,Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea 

sunt care mărturisesc despre Mine.”(Ioan 5,39)                                                                     

Prof. Măriuca Neagu, inspector şcolar de religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sibiu 



                                                                                                               
  Educaţiei aleasă prin Ora de Religie                                                                            prof.  Măriuca Neagu 
                              

8 
 

 

ORA de RELIGIE - exemple de bune practici în educaţie                                           

Prezentul material cuprinde o parte din activităţile orei de religie desfăşurate la 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Sibiu, activităţi ce pot fi modele pentru alte unităţi 

şcolare sau pot inspira desfăşurarea altor proiecte.  

1. PROIECT EDUCAŢIONAL „SPRING DAY 2010 - DĂRUIND VEI DOBÂNDI” 

GAINING BY GIVING           

    Din ARGUMENT-ul proiectului 

Proiectul internaţional „SPRING DAY 2010” ne-a trezit un interes deosebit 

pentru că am găsit în programul său conţinuturi din programa disciplinei religiei, a 

limbii engleze, ce pot fi tratate interdisciplinar, precum şi obiective ale acestora, fapt 

ce ne-a determinat la realizarea acestui proiect educaţional. În acest sens am încercat 

să selectăm câteva teme din  conţinutul programei, pe care le vom extinde în diferite 

activităţi de învăţare (Sfânta Filofteia-model de milostenie, Să ne ajutăm unii pe alţii, 

Sfânta Parascheva, Marea poruncă a iubirii, Dragostea faţă de aproapele - Pilda 

Samarineanului milostiv, Povestiri religios-morale, Iubirea prin fapte: ajutorarea celor 

aflaţi în suferinţă). 

Rolul activităţilor din acest proiect tocmai acesta este, de a-i sensibiliza pe 

copii, prin intermediul lecturilor, desenelor, vizitelor, vizionărilor de materiale, 

convorbirilor duhovniceşti, audiţiilor muzicale la suferinţa aproapelui, adică a omului 

de lângă tine. 

Aşadar, proiectul se doreşte a fi, pe de o parte,o incursiune în valorile credinţei 

creştine şi, pe de altă parte, o regăsire a lor şi în valorile morale ale Europei, cu accent 

pe tot ceea ce înseamnă FAPTA CEA BUNĂ. 

Din activităţile proiectului                                                                                               

2010, Anul European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale-,,SFÂNTA 

FILOFTEIA-MODEL DE MILOSTENIE - 05/05/2010                                       

   CLASA: a III-a B. Activitatea a constat în identificarea faptelor de milostenie din 

viata Sfintei, formularea unor învăţături morale folositoare vieţii personale şi de grup, 

reprezentarea acestora  prin desene.          

  

Cărticica mea ,,Fapte de milostenie” - 18/05/2010                                       

DESFĂŞURARE : Elevii clasei a II-a A au realizat o cărticică cu titlul menţionat,în  

javascript:circuit('app.change_event',8519)
javascript:circuit('app.change_event',8519)
javascript:circuit('app.change_event',8594)


                                                                                                               
  Educaţiei aleasă prin Ora de Religie                                                                            prof.  Măriuca Neagu 
                              

9 
 

 

care ei au consemnat FAPTELE MILEI trupeşti şi sufleteşti. Tema activităţii -’’Să ne 

ajutăm unii pe alţii !’’, extindere a temei studiate la clasă – a avut  ca scop cunoaşterea 

faptelor bune, precum şi a modalitătilor de aplicare a acestora. La şfârşitul activităţii , 

elevii si-au putut evalua comportamentul prin raportare la faptele cuprinse în cărticică.      

   
  

Un zâmbet pentru Nicoleta" - 13/05/2010                                                 

DESFĂŞURARE:Elevii clasei a V-a C au scris scrisori unei fetiţe de vârsta lor 

care este bolnavă, pe care au cunoscut-o doar din scurta caracterizare a doamnei 

profesoare. Ele cuprind cuvinte de mângâiere,de speranţă, glume plăcute care s-o 

bucure şi care să-i aline suferinţa şi imposibilitatea de a se deplasa singură. 

 

 

javascript:circuit('app.change_event',8528)
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2. Voluntar pentru o educație aleasă prin Ora de Religie 

 ,,Voluntar pentru o educație aleasă prin Ora de Religie” este unul din proiectele 

educaţionale ale Şcolii Gimnaziale Nicolae Iorga” Sibiu ce se desfăşoară în acest an şcolar, 

2015-2016. Scopul  proiectului este de a implica familia şi reprezentanţi ai comunităţii în 

educaţia copiilor, prin eficientizarea activităţilor orei de religie şi promovarea valorilor 

religioase şi morale, pentru a putea oferi elevilor o educaţie aleasă. Aceasta implică sprijin 

pentru susţinerea de activităţi didactice ale  orei de religie cu invitaţi, actori educaţionali sau 

cu materiale didactice, atât în mediul şcolar cât şi în  alte medii de educaţie. Proiectul are o 

structura personală. Argumentul său include şi invitaţia de participare la proiect.      

Din activităţile proiectului 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206992762989609&set=exp.20699584632263

4.unitary&type=3&theater 

Povești la Școala Generală Nicolae Iorga din Sibiu, în cadrul orelor de religie, 

25.02.2016   25 Februarie cu Mariuca Neagu în Nagy-Szében, Sibiu, Romania                                                                               

,,La Școala Generală Nicolae Iorga din Sibiu, profesorii de religie au inițiat un proiect de 

reconfigurare a orelor de religie, prin invitarea unor voluntari, care să susțină niște prelegeri în 

fața elevilor, respectând programa școlară. Astfel, eu m-am oferit să spun povești cu conținut 

creștin, moral și religios elevilor, după cum cere programa: în luna februarie, la clasele 

pregatitoare și I, să vorbesc despre credință, despre viața creștină, importanța familiei etc. Am 

ales să spun poveștile „Cea mai frumoasă floare” și „Vulpoiul din grădină”. (D-na Mirona 

Tatu) 

 

 
 

http://www.sgnicolaeiorga-sibiu.ro/proiecte/voluntar-pentru-o-educatie-aleasa-prin-ora-de-

religie 

 http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-

2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206992762989609&set=exp.206995846322634.unitary&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206992762989609&set=exp.206995846322634.unitary&type=3&theater
https://www.facebook.com/100010366603858/posts/206995846322634/
https://www.facebook.com/100010366603858/posts/206995846322634/
https://www.facebook.com/100010366603858/posts/206995846322634/
https://www.facebook.com/100010366603858/posts/206995846322634/
https://www.facebook.com/pages/Nagy-Sz%C3%A9ben-Sibiu-Romania/111538518874732
http://www.sgnicolaeiorga-sibiu.ro/proiecte/voluntar-pentru-o-educatie-aleasa-prin-ora-de-religie
http://www.sgnicolaeiorga-sibiu.ro/proiecte/voluntar-pentru-o-educatie-aleasa-prin-ora-de-religie
http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html
http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html
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3. Proiect social: Şi bătrânii sunt ai noştri, 2016 şi 2017  

În perioada 4-8 aprilie 2016 şi  21–25 ianuarie 2017, Şcoala Iorga în parteneriat cu  

Colegiul Economic “George Bariţiu” din Sibiu, a desfăşurat o campanie de donare de 

alimente, fructe, dulciuri şi alte ajutoare pentru 80 de bătrâni singuri, bolnavi sau neajutoraţi şi 

familii defavorizate din cartierul Hipodrom. Proiectul a fost intitulat “Şi bătrânii sunt ai 

noştri”, iar elevii de la instituţiile de învăţământ amintite au donat alimente şi alte daruri 

pentru a pregăti pachetele oferite celor 80 de bătrâni. Elevii au confecţionat felicitări prin care 

au transmis bătrânilor urările şi gândurile bune pentru sărbătoarea Sfintelor Paşti şi mesaje de 

încurajare şi respect cu care au împodobit darurile. 

http://www.mitropolia-ardealului.ro/proiect-de-ajutorare-a-30-de-batrani-din-

hipodrom/   
                                                                                                           

http://sibiu100.ro/educatie/88522-si-batranii-sunt-ai-nostri-proiectul-unei-

generatii/ 

 

 

 

 

4. Atelierul de creaţie Credinţă şi creativitate dedicat orei de religie, din cadrul 

Proiectului cultural - 40 DE ANI DE EXCELENŢĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

”NICOLAE IORGA”, SIBIU           

 

 

http://www.mitropolia-ardealului.ro/proiect-de-ajutorare-a-30-de-batrani-din-hipodrom/
http://www.mitropolia-ardealului.ro/proiect-de-ajutorare-a-30-de-batrani-din-hipodrom/
http://sibiu100.ro/educatie/88522-si-batranii-sunt-ai-nostri-proiectul-unei-generatii/
http://sibiu100.ro/educatie/88522-si-batranii-sunt-ai-nostri-proiectul-unei-generatii/
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S-a  desfăşurat, cu precădere, în orele de religie, în perioada mai-iunie 2016.  

În intervalul menţionat, elevii au  compus poezii, compuneri sau eseuri de 5 minute, 

după o temă dată, au  scris impresii, sugestii, comentarii referitoare la activităţile 

desfăşurate, atât în cadrul orelor de religie, în clasă, cât şi în alte medii educaţionale 

sau împrejurări (vizite, drumeţii, pelerinaje, întâlniri sau alte situaţii de învăţare). 

Lucrările au fost  citite colegilor de clasă şi apoi, cele mai frumoase şi reprezentative 

pentru tema dată au fost selectate şi  publicate. Atelierul de creaţie s-a încheia joi, 

23.06.2016, între orele 12-14, activitate în cadrul căreia lucrări selectate au fost 

prezentate de către autorii/elevii care le-au realizat.   

Atelierul de creaţie a avut ca scop stimularea  şi dezvoltarea  creativităţii elevilor, de 

a-L mărturisi pe Dumnezeu prin puterea cuvântului şi de a valorifica potenţialul 

intelectual şi moral a elevilor. De asemenea, s-a urmărit  sensibilizarea elevilor şi 

încurajarea lor pentru actul de creaţie, precum şi promovarea frumosului,  credinţei şi 

bucuriei din sufletul copilului.  

 

 

 
http://ziarullumina.ro/premii-la-Scoala-gimnaziala-nicolae-iorga-din-sibiu-

113351.html 

http://ziarullumina.ro/premii-la-Scoala-gimnaziala-nicolae-iorga-din-sibiu-113351.html
http://ziarullumina.ro/premii-la-Scoala-gimnaziala-nicolae-iorga-din-sibiu-113351.html
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5. "Educația, drumul nostru în viață" 

  Conferința susținută de părintele CONSTANTIN NECULA, "Educația, drumul nostru 

în viață" a avut  loc în data de 22 iunie 2016, la biserica "Înălțarea Domnului", b-dul Mihai 

Viteazul. Activitatea a făcut parte din programul proiectului cultural SIBIU - 40 DE ANI DE 

EXCELENȚĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", SIBIU,  proiect 

cofinanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu. 
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6. Ce fac eu pentru biserica mea  

 Participare la hramul bisericii Sfântul Mina, 11 noiembrie 2016          

,,DARURI PENTRU SFÂNTUL MINA, BISERICA MEA" - expoziţie realizată de 

elevii ŞCOLII GIMNAZIALE ,,NICOLAE IORGA" SIBIU cu prilejul hramului 

bisericii parohiale ,,Sfântul Mare Mucenic MIna", Sibiu, str. Plugarilor 

 

 

 

  

 

 

 Împodobim bradul de la biserică, decembrie 2017 
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7. Veselie, oameni de zăpadă, creativitate şi poezie – 13 ianuarie 2017 

Curtea Bisericii Sfântul Mina Sibiu – Plugarilor s-a umplut timp de doua ore de 

veselia copiilor, elevii clasei a V-a D, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Sibiu. Însoţiţi de 

doamna dirigintă, s-au bucurat de zăpadă, au făcut împreună oameni de zăpadă şi s-au 

bulgărit. Nu au uitat nici de ziua de 15 ianuarie, ziua lui Mihai Eminescu, sufletul poporului 

român şi, cu multa dragoste, au sculptat în zăpada chipul poetului naţional. 

Eminescu pe zăpadă ori cum s-au jucat copiii de la Școala VI     

http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-veselia-din-sufletul-

copiilor/#.WH3hqeIYUAI.facebook 

 

 

 

http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-veselia-din-sufletul-copiilor/#.WH3hqeIYUAI.facebook
http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-veselia-din-sufletul-copiilor/#.WH3hqeIYUAI.facebook
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,,Voluntar pentru o educație aleasă prin Ora de Religie" 

http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-

2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html 

 

 ,,Voluntar pentru o educație aleasă prin Ora de Religie” este unul din proiectele 

educaţionale ale Şcolii Gimnaziale Nicolae Iorga” Sibiu ce se desfăşoară în acest an şcolar, 

2015-2016. Scopul  proiectului este de a implica familia şi reprezentanţi ai comunităţii în 

educaţia copiilor, prin eficientizarea activităţilor orei de religie şi promovarea valorilor 

religioase şi morale, pentru a putea oferi elevilor o educaţie aleasă. Aceasta implică sprijin 

pentru susţinerea de activităţi didactice ale  orei de religie cu invitaţi, actori educaţionali sau 

cu materiale didactice, atât în mediul şcolar cât şi în  alte medii de educaţie. Proiectul are o 

structura personală. Argumentul său include şi invitaţia de participare la proiect. Anexa nr.1 a 

proiectului - Modalităţi de participare  la proiect – este o enumerare de activităţi de voluntariat 

ce  pot contribui la realizarea obiectivelor propuse prin acest proiect, listă ce rămâne deschisă 

şi poate fi completată oricând cu propunerile dumneavoastră. Prezentarea proiectului cuprinde 

şi o activitate model, preludiu al proiectului. Ea se numeşte ,,Din 21 noiembrie până  în 18 

decembrie la şcoala mea, ora de religie devine oră de colinde” şi s-a desfăşurat cu ajutorul 

studenţilor de la Facultatea de Teologie ,,Andrei Şaguna” Sibiu (Anexa nr. 2).  Ei şi toţi ce se 

vor implica în proiect vor primi diplome de ,,Voluntar pentru o educaţie aleasă prin ora de 

religie”. Partenerul permanent al proiectului este Parohia Ortodoxă ,,Hipodrom VI” Sibiu, 

care asigură sprijin pe toată durata proiectului, completând, la solicitarea echipei manageriale, 

resursele materiale sau  de altă natură, astfel încât activităţile propuse să-şi atingă finalitatea. 

Redăm mai jos argumentul şi invitaţia la proiect şi Anexa nr.1. Argument şi invitaţie: De-a 

lungul istoriei, educaţia şi-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizaţiei, culturii 

umanităţii, pentru cultivarea valorilor spirituale şi conferirea în acest fel a unui statut elevat 

condiţiei umane. În acest sens, rolul şcolii este să formeze tineri cu personalităţi armonioase, 

pentru a influenţa relaţiile umane dintr-o societate. Problematica lumii contemporane, 

provocările acesteia ne determină pe noi, profesori şi părinţi, să ne străduim să răspundem 

acestora prin cultivarea virtuţii în sufletul copiilor noştri, fiecare după puterea lui. Şi de noi, 

de voinţa şi puterea noastră depinde modul în care ei vor înţelege lume şi relaţiile dintre 

oameni, precum şi relaţia lor cu Dumnezeu. Competenţele care le formăm elevilor trebuie să 

conducă la curăţenia minţii şi inimii, astfel încât educaţia oferită copiilor noştri să fie una 

aleasă. „Nu putem vorbi de o educaţie aleasă, fără o educaţie religioasă.”(„Oficial ISJ Sibiu: 

Religia, parte a  trunchiului comun în planurile cadru ale învăţământului”, 

http://www.stiridesibiu.ro/?tag=religie-in-scoli. Ca urmare, ora de religie ne obligă pe noi toţi, 

profesori şi părinţi, să fim împreună păstrători şi lucrători ai acesteia, pentru a întări copiilor 

noştri discernământul moral, pentru a contribui la o bună înţelegere a culturii şi civilizaţiei 

omenirii şi implicit, pentru a ştii cine sunt ei şi care e menirea lor. Cea mai frumoasă artă este 

http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html
http://www.esential-edu.ro/index.php/proiecte-educative-2015-2016/promovarea-imaginii-scolii/item/3920-neagu-mariuca.html
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arta educaţiei pentru că ea are în mână chipul copilului de azi şi al tânărului de mâine. De 

aceea, pentru o educaţie aleasă prin ora de religie, şi nu numai, avem nevoie unii de alţii, 

profesori de părinţi, părinţi de profesori, pentru a face oameni prin oameni.  Avem nevoie să 

ne ajutaţi, fiecare după  putinţa lui. Avem nevoie să vă ştim alături. Am fost împreună în 

momente delicate şi ne-am dat seama că numai împreună putem birui cu adevărat. Ne-am dat 

însă seamă de faptul că n-am făcut destul. De aceea, prin acest proiect  dorim să invităm pe 

toţi  membrii comunităţii locale şi sibiene şi pe toţi cei ce cred că educaţia aleasă dă putere 

copiilor noştri, să sprijine şi să încurajeze  desfăşurarea activităţilor orei de religie prin 

experienţe care să transforme conţinuturile disciplinei în trăiri şi norme de viaţă morală. 

Duhovnici, studenţi, părinţi, bunici, artişti, personalităţi, reprezentanţi ai societăţii civile ş.a. 

sunt aşteptaţi să participe, direct sau indirect, la activităţile şcolare şi extraşcolare ale orei de 

religie cu povestea sau experienţa sa. Dacă vom reuşi să-i dăm importanţa şi strălucirea ei, ora 

de religie va fi cu adevărat aleasă, adică specială şi distinsă între toate şi nu doar aleasă, 

selecţionată ca disciplină şcolară, iar rolul ei va fi determinant pentru o educaţia aleasă a 

elevilor noştri. Vă aşteptăm să veniţi în sprijinul nostru pentru ca ora de religie, şi nu numai, 

să devină un liant între şcoală şi comunitate, între părinţi şi profesori, între prezent şi trecut şi 

viitor, între viaţă şi adevăr, între pământ şi cer. Orice idee ce poate susţine acest proiect e 

binevenită. Şi un gând frumos şi un cuvânt bun ne dă putere să ne ridicăm la înălţimea acestui 

dar minunat, ora de religie (http://ziarullumina.ro/ora-de-religie-darul-lui-dumnezeu-pentru-

noi-98199.html). Aşteptăm ideile, gândurile, intenţiile, reacţiile dumneavoastră  pe adresa de 

e-mail mariuca.neagu@yahoo.com. Echipa managerială a proiectului vă mulţumeşte anticipat. 

Anexa nr. 1. Modalităţi de participare  la proiect: mediatizarea şi promovarea proiectului; 

moment de poezie, recital de poezie, muzică,  teatru susţinut de actori sibieni şi din ţară; 

întâlniri cu personalităţi ale comunităţii sibiene sau persoane ale căror poveşti de viaţă 

îmbogăţesc cunoştinţele elevilor; locaţii pentru expunerea lucrărilor elevilor; contribuţie la 

apariţia unor publicaţii ale orei de religie (editare, redactare, publicare); donaţie de carte 

religioasă (Ceaslovul, Proloagele, Carte de rugăciuni, Acatistier,….); susţinere în organizarea 

şi desfăşurarea concursurilor; premierea  elevilor participanţi la concursuri; sprijin în 

organizarea pelerinajelor.  Mai multe detalii despre proiect se găsesc la 

adresele  http://www.sgnicolaeiorga-sibiu.ro/proiecte/voluntar-pentru-o-educatie-aleasa-prin-

ora-de-religie sau www.altaros.ro, (vezi Meniu, Ora de religie) 

 

 

   

  

 

 

mailto:mariuca.neagu@yahoo.com
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PROIECT EDUCAŢIONAL “Recunoştinţă şi dăruire eroilor neamului” 
25 mai 2017 

 „Neamul este etern prin Cultul Eroilor”, Nicolae Iorga 

 

Perioada: 10.05 – 25.05.2017 

Scopul: cultivarea  recunoştinţei elevilor pentru sacrificiul şi jertfa eroilor patriei; 

implicarea şi colaborarea elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii –biserica comunitate - 

pentru păstrarea şi  promovarea valorilor româneşti şi a tradiţiilor locale, ca parte a identităţii 

naţionale; comemorarea eroilor  

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:      

 Şcoala Gimnaziala „Nicolae Iorga”  reprezentată prin prof. Ioan Moşneag – 

director, prof. Camelia Virca – director adjunct;  prof. Mariuca Neagu, prof. Simona Manea, 

prof. Adriana Costea,  prof. Dorina Ucean   

Parohia Hipodrom „Sfântul Mina” Sibiu reprezentată prin pr. paroh Nicolae 

Neagu                                                 

ECHIPA DE ORGANIZARE A PROIECTULUI:  

 învăţători, profesori, diriginţi ai Şcolii Iorga Sibiu 

Locul de desfăşurare: şcoală, monumentul eroilor din curtea Bisericii Sf. Mina, 

str. Plugarilor  

Beneficiarii direcți și indirecți: 

Elevii şi cadre didactice din unitatea de învăţământ, părinţi, comunitate; 

 

Desfăşurarea  proiectului: 

Însemnătatea Zilei Eroilor. Coordonatorii proiectului pe clasă vor prezenta 

elevilor însemnătatea Zilei Eroilor.  

Îngrijirea/Împodobirea monumentului - flori. În perioada 22 – 24 mai, elevii vor 

participa la pregătirea monumentului pentru Ziua Eroilor astfel: vor aduce ghivece cu flori  

care vor fi aşezate  la monument sau vor fi predate clasei organizatoare a proiectului - a V-a 

D, diriginte prof. Măriuca Neagu. Elevii pot aduce şi buchete de flori, dar acestea vor fi 

depuse personal la monument în ziua de 25 mai (între orele 8:30-12:00). (responsabili 

coordonatori/clasa inv/dirig si prof. Mariuca Neagu) 

Mesaj din candele. În perioada 22 – 24 mai se vor strânge candele care vor fi 

aprinse la monumentul eroilor. In funcţie de numărul lor se va scrie un mesaj al scolii. 

Candelele pot fi personalizate de fiecare elev sau de fiecare clasă. (responsabili 

coordonatori/clasa inv/dirig si prof. Mariuca Neagu) 

 Pomelnicul eroilor – activitate în familie. Elevii, împreună cu părinţii lor/bunicii 

lor vor realiza pomelnicul eroilor din familia lor, dacă există. Acestea vor fi predate d—nei 

prof. Măriuca Neagu, până pe data de 24 mai. Eroii vor fi pomeniţi in cadrul slujbei de 

pomenire săvârşite la monument. (responsabili coordonatori/clasa inv/dirig si prof. Mariuca 

Neagu) 

Imnul eroilor si Vers la Inalţarea Domnului. Corul gimnazial al şcolii va cânta 

Imnul eroilor şi va interpreta cântece patriotice şi pricesne. (responsabil prof. Simona Manea). 

Prezentarea sărbătorii. Doi elevi au şcolii vor prezenta pe scurt însemnătatea 

sărbătorii. (responsabil prof. Adriana Costea) 

Evaluare proiect: fotografii, online, adeverinţe/clasa   (responsabil prof. Mariuca 

Neagu) 

http://www.consiliul-unirii.ro/2012/05/15/nicolae-iorga-%e2%80%9eneamul-este-etern-prin-cultul-eroilor/
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Viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în idei de acatist” - proiect 
educaţional 

2013, Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena  
 

 

 

 

Arhiepiscopia Sibiului                Inspectoratul  Şcolar Judeţean                                    

Sibiu 

 

Şcoala Gimnazială Nr.1         Şcoala Gimnazială             Biserica Ortodoxă  Hipodrom VI  

      Sibiu                                   N. Iorga” Sibiu                             B-dul   M.Viteazul, Sibiu 

 

Partenerii Proiectului: 

                      Şcoala Gimnazială Nr.1 Sibiu 

                      Şcoala Gimnazială N. Iorga Sibiu 

                      Biserica Ortodoxă  Hipodrom VI Sibiu, B-dul     Mihai Viteazul 

 

Perioada: ianuarie – decembrie 2013 

 

ARGUMENT                                                                           

Ideea acestui proiect a trezit un interes deosebit pentru că am găsit în programul 

său conţinuturi din mai multe discipline, ce pot fi tratate interdisciplinar, precum şi obiective 

ale acestora, fapt ce m-a determinat la realizarea acestui proiect educaţional. În acest sens am 

încercat să le explic elevilor că ne putem apropia de Dumnezeu dacă îi cunoaştem pe sfinţii 

Lui . 

Trăim într-o vreme în care violenţa, răutatea, invidia, mândria, indiferenţa din 

jurul nostru ştirbesc din inocenţa sufletului copiilor, „ştirbesc corola de minuni”şi de aceea se 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=anul%202013%20anul%20sfintilor%20constantim&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.basilica.ro%2Fro%2Fdocumente%2Fbi2013_anul_omagial_al_sfintilor_imparati_constantin_si_elenabi_8752.html&ei=6lF8UPOfIYri4QSi6YCYCQ&usg=AFQjCNHZkQ3GAKW-_Y5Rh4OLQrcZWN6-fg
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impune  implicarea noastră ca educatori de suflete, în activităţi care să sensibilizeze elevii la 

cunoaşterea adevăratelor modele. 

 A  educa tânăra generaţie în spiritul credinţei şi a valorilor morale, înseamnă a 

învăţa copilul ce este iubirea, toleranţa, respectul pentru aproapele, preţuirea omului şi a 

naturii, bunătatea, înţelegerea, cine sunt sfinţii şi cum iî putem urma. 

Rolul activităţilor din acest proiect tocmai acesta este: de a-i sensibiliza pe copii, 

prin intermediul lecturilor, vizionărilor de materiale,  folosirea echilibrată a calculatorului şi a 

informaţiei oferită de el şi a-i determina să găsească răspunsurile corecte la întrebările. 

,,Cine este aproapele meu?,, 

,,Ce sunt faptele bune?,, 

,, Cine sunt sfinţii 

,, Cum putem să-i urmăm 

Aşadar, proiectul se doreşte a fi, pe de o parte,o incursiune în valorile credinţei 

creştine şi, pe de altă parte, o regăsire a lor şi în valorile morale ale societăţii de azi. 

Scopul proiectului: 

 Scopul proiectului este editarea unei reviste sub coordonarea unui colectiv 

redacţional de cadre didactice şi elevi care să promoveze activitatea şi virtuţile Sfinţilor 

Împăraţi Constantin şi Elena. 

Echipa de implementare 

Insp. Dr. Sorin Joanta, Director. prof. Claudiu Canciu, Director. prof  Ioan 

Moşneag, Director. Prof. Cristina Linte, prof. Măriuca Neagu, pr. Nicolae Neagu, prof. Tamaş 

Dorina, prof. Florin Decu 

Grup ţintă:  Clasele: V- VIII 

Locul desfăşurării: Şcoală, Biserică, alte locaţi 

 

 

 

Durata şi graficul desfasurarii proiectului 

 

 

 

 

N

r.  

c

rt 

Activitatea Perioada Respon

sabil 

1 Întocmirea proiectului Ian. 2013  

 

 

Promovarea concursului in 

scoli  gradinite 

Febr. 2013  

2 Inscrierea scolilor în proiect, 

o dată cu 

 trimiterea lucrărilor 

Martie-

aprilie 2013 

 

3 Inregistrarea si centralizarea  

lucrarilor   

Mai 2013  

4 Redactarea revistei Iunie 2013  

5 Prezentarea revistei Iunie 2013  

6 Promovarea revistei Iulie-dec 

2013 
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Activităţile proiectului 

 

1.Compunere, povestire, poezie religioasa 

 Din fiecare unitate pot fi selecţionate cel mult doua lucrări ale elevilor.  Dacă in 

unitatea respectiva sunt mai multi profesori de religie, fiecare poate participa cu doua lucrări. 

 

Conţinutul lucrărilor 

  Lucrările trimise trebuie să fie adecvate temei proiectului şi subiectul propus să 

se regăsească în acatistul sfinţilor Împăraţi C-tin şi Elena. Fiecare compunere,povestire, 

poezie religioasa trebuie să aibă ca motto un fragment din  acatistul sfinţilor Împăraţi C-tin şi 

Elena care să reprezinte tema centrală a lucrării. Exemple de teme: Semnul Sfintei Cruci, 

Descoperirea Sfintei Cruci, Edictul de la Milan, Biserici zidite de Sfânta Elena, Sinodul I 

ecumenic, Biserica Învierii din Ierusalim etc. Profesorul coordonator este responsabil de 

corectitudinea datelor ce sunt cuprinse in lucrarea elevului. 

Resurse materiale:  

     -   Sfânta Scriptura 

     -   Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 

- Literatura religioasă si universala: cărţi, broşuri, reviste etc. ; 

- Resurse audio-vizuale: casete, albume, icoane, CD-uri, DVD-uri,  site-uri etc.; 

   

Resurse umane: 

- Preoţi, învăţători, profesori 
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ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE DIN   PRESA LOCALĂ ŞI CENTRALĂ 

 „Şi bătrânii sunt ai noştri”, proiectul unei generații
1
 

 

,,26 ianuarie, în Biserica de lemn din Sibiu cu hramul „Sfântul Mina”, 80 de 

pachete cu alimente au fost împărțite bătrânilor singuri, bolnavi sau neajutoraţi, identificaţi în 

cartierul Hipodrom VI, de către preoţii parohi. Totul s-a întâmplat în cadrul proiectului 

intitulat „Şi bătrânii sunt ai noştri”, desfăşurat de Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, în 

parteneriat cu Colegiul Economic „George Bariţiu” din Sibiu, coordonator de proiect, la nivel 

județean. Implicați în proiect sunt atât elevii, cât și părinții acestora. 

„Bucuria, emoţia şi atmosfera din şcoală a fost transmisă de elevi şi prin mesajele 

minunate, pline de sensibilitate pe care le-au citit în faţa bunicilor sau au împodobit cu ele 

darurile pregătite. Înmânarea pachetelor a fost precedată de un scurt interval de socializare, 

moment în care bătrânii au fost serviţi cu fructe, ciocolată, biscuiţi şi napolitane”, spune 

Măriuca Neagu, profesor coordonator. 

Pachetele au fost oferite în prezenţa părintelui inspector, Cristian Dariciuc şi a 

preotului paroh, Nicolae Neagu, care a dăruit tuturor celor prezenţi vin, ceai cald şi gogoşi. 

Unul dintre mesajele lipite pe pachete aparține elevei Lara Diaconescu, din clasa a 

VI-a B: ,,Perioada preferată din viaţa mea pe care mi-o amintesc cu plăcere este cea de 

dinaintea Sfintelor Paşti şi a Crăciunului, când împreună cu bunica făceam tăiţei, cozonaci şi 

pâine în cuptor şi alte bunătăţi. Dar cel mai mult îmi plăcea să fac tăiţei pentru faptul că 

bunica mea îmi acorda toată încrederea. Îmi punea aluatul în mâini şi mă lăsa să fac singură 

totul. Eram tare mândră!” 

  

 

                                                           
1
 http://sibiu100.ro/educatie/88522-si-batranii-sunt-ai-nostri-proiectul-unei-generatii/ 

 

http://sibiu100.ro/educatie/88522-si-batranii-sunt-ai-nostri-proiectul-unei-generatii/
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Daruri pentru 80 de persoane vârstnice din Sibiu2 

,,80 de persoane vârstnice din Sibiu au primit vineri, 08 aprilie 2016, pachete cu 

alimente în cadrul campaniei  „Şi bătrânii sunt ai noştri”, informează site-ul oficial al 

Mitropoliei Ardealului. Darurile au fost oferite de elevi de la diferite instituţii de învăţământ 

din municipiu. Colegiul Economic „George Bariţiu” din Sibiu, Şcoala Gimnazială “Nicolae 

Iorga” şi Şcoala Gimnazială nr. 25, în parteneriat cu Parohia Hipodrom VI şi cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Sibiu au desfăşurat în perioada 04-08 aprilie 2016 o campanie de donare de 

alimente, fructe, dulciuri şi alte ajutoare pentru 80 de bătrâni singuri, bolnavi sau neajutoraţi 

din cartierul Hipodrom. Proiectul a fost intitulat “Şi bătrânii sunt ai noştri”, iar elevii de la 

instituţiile de învăţământ amintite au donat alimente şi alte daruri pentru a pregăti pachetele 

oferite celor 30 de bătrâni. Elevii au confecţionat felicitări prin care au transmis bătrânilor 

urările şi gândurile bune pentru sărbătoarea Sfintelor Paşti. Darurile au fost oferite astăzi, 8 

aprilie, în prezenţa preotului paroh Nicolae Neagu, a elevilor şi profesorilor implicaţi în 

proiect. 

 “Parohia Hipodrom VI a oferit spatiul pentru desfăşurarea proiectului. Elevii au 

împărţit darurile pregătite de ei unui grup de 30 bătrâni singuri, bolnavi sau neajutoraţi, din 

parohia noastră. Întâlnirea copiilor şi profesorilor coordonatori cu grupul de bătrâni a avut loc 

vineri, 8 aprilie, în curtea bisericii parohiale. Am rostit o rugăciune de binecuvântare şi un 

cuvânt  de mulţumire pentru cei prezenţi”, a spus pr. Nicolae Neagu. 

Proiectul educativ “Şi bătrânii sunt ai noştri” a avut ca obiectiv creşterea gradului 

de conştientizare şi responsabilizare a elevilor cu privire la drepturile şi nevoile persoanelor 

vârstnice afectate de sărăcie, boală sau aflate în risc de izolare socială. Elevii au fost 

mobilizaţi să deruleze în instituţiile de învăţământ o campanie de donare de alimente şi alte 

produse şi au fost coordonaţi de prof. Carmen Stănese de la Colegiul  Economic “ George 

Bariţiu”, de prof. Măriuca Neagu şi Dorina Ucean de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” şi 

de prof. Ionela Băilă de la Şcoala Gimnazială nr. 25. Elevii şi profesorii implicaţi cel mai mult 

în proiect vor fi primi diplome de apreciere. 

 

                                                           
2
 http://basilica.ro/daruri-pentru-30-de-persoane-varstnice-din-sibiu/ 

 

http://www.mitropolia-ardealului.ro/proiect-de-ajutorare-a-30-de-batrani-din-hipodrom/
http://basilica.ro/daruri-pentru-30-de-persoane-varstnice-din-sibiu/
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Daruri pentru 80 de bătrâni din cartierul sibian Hipodrom
3
 

 

28 Ianuarie 2017 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu a organizat joi, 26 ianuarie, o 

activitate filantropică în cartierul Hipodrom. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului 

intitulat „Şi bătrânii sunt ai noştri”, coordonat la nivel național de Colegiul Economic 

„George Bariţiu” din Sibiu. Elevii de la cele două instituții de învățământ și părinţii acestora 

au pregătit 80 de pachete cu alimente pentru bătrânii singuri, bolnavi sau neajutoraţi din 

cartierul Hipodrom, identificați de preoţii parohi ai acestuia. 

„Bucuria, emoţia şi atmosfera din şcoală a fost transmisă de elevi şi prin mesajele 

minunate, pline de sensibilitate pe care le-au citit în faţa bunicilor sau au împodobit cu ele 

darurile pregătite. Înmânarea pachetelor a fost precedată de un scurt interval de socializare, 

moment în care bătrânii au fost serviţi cu fructe, ciocolată, biscuiţi şi napolitane”, ne-a spus 

prof. Măriuca Neagu. 

Binecuvântare și filantropie 

Întâlnirea copiilor şi profesorilor coordonatori cu grupul de bătrâni a avut loc la 

biserica de lemn cu hramul „Sfântul Mina” din cartierul Hipodrom. Pachetele au fost oferite 

în prezenţa părintelui Vasile Dariciuc de la Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei 

Sibiului şi a preotului paroh Nicolae Neagu, care a dăruit tuturor celor prezenţi vin, ceai cald 

şi gogoşi. Programul activităţii a început cu o rugăciune rostită de toţi cei prezenţi, urmat de 

cuvântul de binecuvântare al părintelui Vasile Dariciuc. „Cuvântul de învăţătură al preoţilor a 

fost de încurajare şi mângâiere pentru bătrâni, iar pentru elevi a fost un moment de bucurie şi 

emoţie. Preotul paroh Nicolae Neagu, gazda acestui eveniment, a mulţumit profesorilor 

coordonatori, elevilor şi părinţilor acestora, în numele celor care au primit daruri şi le-a 

promis că sprijinul material şi moral va continua şi în viitor”, ne-a mai spus prof. Măriuca 

Neagu. 

                                                           
3
 http://ziarullumina.ro/daruri-pentru-80-de-batrani-din-cartierul-sibian-hipodrom-119400.html 

 

http://ziarullumina.ro/daruri-pentru-80-de-batrani-din-cartierul-sibian-hipodrom-119400.html
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Eminescu pe zăpadă

ori cum s-au jucat copiii de la Școala VI 

(Galerie Foto)
4
 

 

Finalul trecut de săptămână, cu 

zăpadă și temperaturi nu foarte scazute, a 

fost prilej de bucurie, mai ales pentru copii. 

Sâmbătă, 13 ianuarie, curtea Bisericii 

Sfântul Mina din Sibiu, aflată pe strada 

Plugarilor, s-a umplut timp de două ore de 

veselia elevilor clasei a V-a D, de la Şcoala 

Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Sibiu. Însoțiți 

de diriginta lor, copiii s-au bucurat de 

zăpadă, au făcut împreună oameni de 

zăpadă şi s-au bulgărit. „S-au distrat 

minunat și s-au simțit bine unii în 

compania celorlalți. Au respirat aer curat, 

s-au jucat, dar nu au uitat nici de ziua de 15 

ianuarie, ziua lui Mihai Eminescu, sufletul 

poporului român. Cu multă dragoste, au 

sculptat în zăpada chipul poetului 

naţional”, spune diriginta lor Măriuca 

Neagu. 

                                                           
4
 http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-

veselia-din-sufletul-copiilor/ 

 

 

 

http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-veselia-din-sufletul-copiilor/
http://sibiu100.ro/educatie/87571-zapada-si-veselia-din-sufletul-copiilor/
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Elevi de la Școala „Nicolae Iorga” din Sibiu au cinstit eroii căzuți la datorie
5
 

 

,,Elevi ai Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” din Sibiu au cinstit eroii neamului 

prin participarea la  slujba de pomenirea a eroilor oficiată la Parohia Hipodrom VI . În cadrul 

ceremoniei ei au susţinut un scurt program cultural-artistic. Câţiva  elevii au prezentat 

istoricul Zilei Eroilor, iar corul şcolii , condus de prof. Simona Manea, a cantat imnul 

eroilor.  Activitatea  a fost coordonată de prof. Adriana Costea, prof. Simona Manea și prof. 

Măriuca Neagu. Preotul paroh Nicolae Neagu a transmis mulţumiri direcțiunii școlii și 

profesorilor organizatori şi le-a oferit elevilor colivă, ouă roşii şi dulciuri.” 

             

              

                                                           
5
http://www.mitropolia-ardealului.ro/elevi-de-la-scoala-nicolae-iorga-din-sibiu-au-cinstit-eroii-cazuti-la-

datorie/ 

 

 

http://www.mitropolia-ardealului.ro/elevi-de-la-scoala-nicolae-iorga-din-sibiu-au-cinstit-eroii-cazuti-la-datorie/
http://www.mitropolia-ardealului.ro/elevi-de-la-scoala-nicolae-iorga-din-sibiu-au-cinstit-eroii-cazuti-la-datorie/
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Activități educative la Școala „Nicolae Iorga” din Sibiu
6
 

 04 Martie 2017 

,,Printre activităţile de la ora de religie desfăşurate la Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” din Sibiu, se află proiecte educative, sociale şi comunitare. De asemenea, elevii sunt 

încurajaţi să îşi dezvolte creativitatea. 

La Școala „Nicolae Iorga” din Sibiu, se desfăşoară mai multe proiecte educative. 

Astfel, în cadrul proiectul educaţional „Spring Day” elevii au participat la programe de 

lectură, activităţi artistice, desene, vizite, convorbirilor duhovniceşti, audiţii muzicale. O altă 

activitate, intitulată „Un zâmbet pentru Nicoleta” i-a mobilizat pe elevi să transmită, prin 

scrisori, cuvinte de mângâiere, de speranţă pentru o tânără aflată în suferinţă, conform 

profesoarei de religie Măriuca Neagu. 

Un alt proiect educațional desfășurat la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din 

Sibiu s-a numit „Voluntar pentru o educație aleasă prin Ora de Religie”.  

„Scopul proiectului a fost de a implica familia şi reprezentanţi ai comunităţii în educaţia 

copiilor prin eficientizarea activităţilor orei de religie şi promovarea valorilor religioase şi 

morale, pentru a putea oferi elevilor o educaţie aleasă. Aceasta implică sprijin pentru 

susţinerea de activităţi didactice ale orei de religie cu invitaţi, actori educaţionali sau cu 

materiale didactice, atât în mediul şcolar cât şi în alte medii de educaţie. Proiectul a avut o 

structură personală. Argumentul său includea şi invitaţia de participare la proiect. Regizorul 

Mirona Tatu s-a aflat printre invitații care au susținut prelegeri în fața elevilor, respectând 

programa școlară. Mirona Tatu a spus povești cu conținut creștin, moral și religios elevilor, 

după cum cere programa: în luna februarie, la clasele pregătitoare și clasa I s-a vorbit despre 

credință, despre viața creștină, importanța familiei etc. S-au spus poveștile <Cea mai 

frumoasă floare> și <Vulpoiul din grădină>. În rândul voluntarilor s-au aflat și mulți preoţi, 

dar cei mai mulţi voluntari au fost din rândurile studenţilor de la Facultatea de Teologie 

<Sfântul Andrei Şaguna Sibiu>, care ne-au încântat cu interpretarea minunată a colindelor”, a 

spus prof. Măriuca Neagu. 

                                                           
6
 http://ziarullumina.ro/activitati-educative-la-Scoala-nicolae-iorga-din-sibiu-120452.html 

 

http://ziarullumina.ro/activitati-educative-la-Scoala-nicolae-iorga-din-sibiu-120452.html
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           Şcoala „Nicolae Iorga” în parteneriat cu Colegiul Economic „George Bariţiu” din 

Sibiu, a desfăşurat o campanie de donare de alimente, fructe, dulciuri şi alte ajutoare pentru 

80 de bătrâni singuri, bolnavi sau neajutoraţi şi familii defavorizate din cartierul Hipodrom. 

Astfel, prin proiectul „Şi bătrânii sunt ai noştri”, elevii de la instituţiile de învăţământ amintite 

au donat alimente şi alte daruri pentru cei 80 de bătrâni. Elevii au confecţionat felicitări prin 

care au transmis vârstnicilor urările şi gândurile bune pentru sărbătoarea Sfintelor Paşti şi 

mesaje de încurajare şi respect. 

 

          Un proiect comunitar intitulat „Ce fac eu pentru biserica mea?” a inclus activităţi 

desfăşurate în parteneriat cu bisericile din cartierul sibian Hipodrom, printre care expoziţia 

„Daruri pentru «Sfântul Mina», biserica mea”, realizată de elevii Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Iorga” din Sibiu etc. Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea Școlii „Nicolae Iorga” a 

fost organizat atelierul „Credinţă şi creativitate” dedicat orei de religie, în cadrul căruia elevii 

au compus poezii, compuneri sau eseuri după o temă dată, au scris impresii, sugestii, 

comentarii referitoare la activităţile desfăşurate, atât în cadrul orelor de religie, în clasă, cât şi 

în alte medii educaţionale sau împrejurări (vizite, drumeţii, pelerinaje, întâlniri sau alte situaţii 

de învăţare), conform prof. Măriuca Neagu.” 
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Activități „Școala altfel” la Sibiu
7
  

 24 Mai 2017 

La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu au avut mai multe activități în 

cadrul Programului „Școala altfel”. Elevii clasei a V-a D, alături de diriginta clasei, prof. 

Măriuca Neagu, au participat la o acţiune de selectare şi arhivare a Ziarului Lumina, activitate 

desfăşurată în curtea Bisericii de lemn „Sfântul Mina” din Sibiu.
8
 Elevii au vizitat, pe lângă 

alte obiective turistice, Mănăstirea Nicula din județul Cluj. „Activitatea «Micii legători de 

carte - arhivare Ziarul Lumina» a fost atât un bun prilej de cunoaştere a acestui cotidian 

pentru sufletul oricărui cititor, cât şi un moment de comunicare în grupul clasei şi de bucurie. 

Preotul Nicolae Neagu le-a oferit copiilor apă, sucuri şi dulciuri. Bucurie mare a fost şi 

pelerinajul de la Mănăstirea Nicula care a fost sporită de frumuseţea dealurilor din jur şi 

încununată de cuvântul de învăţătură al părintelui Pantelimon”, ne-a spus prof. Măriuca 

Neagu. 

 

                                                           
7
 http://ziarullumina.ro/activitati-Scoala-altfel-la-sibiu-122864.html 

 

       
8
 http://www.mitropolia-ardealului.ro/activitati-in-cadrul-programului-scoala-altfel-la-sibiu/ 

 

http://ziarullumina.ro/activitati-Scoala-altfel-la-sibiu-122864.html
http://www.mitropolia-ardealului.ro/activitati-in-cadrul-programului-scoala-altfel-la-sibiu/
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„Fişă de credinţă“ despre Sfinţii Împăraţi, în şcolile sibiene
9
  

15 Decembrie 2013 

Mai multe şcoli din judeţul Sibiu au elaborat un proiect educativ despre viaţa şi 

activitatea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Scopul proiectului a fost realizarea unei 

„Fişe de Credinţă“, dedicată celor doi mari sfinţi ai Bisericii. Prezentarea proiectului a avut 

loc la Şcoala „Nicolae Iorga“ din Sibiu, urmând ca mai multe şcoli din judeţ să primească 

materialul şi să-l folosească în scop pedagogic.  

Proiectul educaţional „Viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în idei de 

acatist“ a început în anul şcolar trecut şi a implicat 12 şcoli gimnaziale din judeţul Sibiu. 

Proiectul se desfăşoară prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu sprijinul centrului eparhial şi al 

unor parohii sibiene.  

  Elevii de clasele V-VIII au elaborat referate despre viaţa şi activitatea celor doi 

mari sfinţi omagiaţi anul acesta în Patriarhia Română, iar cele mai bune texte au fost selectate 

şi incluse în fişa de lectură amintită.  

 

                                                           
9
 http://ziarullumina.ro/fisa-de-credinta-despre-sfintii-Imparati-in-scolile-sibiene-87470.html 
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