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Echipat pentru orice lucrare

bună

 Tu, însă, ai urmărit de aproape învăţătura
mea, purtarea mea, hotărârea mea, 
credinţa mea, îndelunga mea răbdare, 
dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi
suferinţele … (2 Timotei 3:10-11)

 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi
de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca 
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună .
(2 Timotei 3:16-17)
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Misiunea școlilor creștine

 A pregăti elevii pentru VIAȚĂ 

 A educa întreaga personalitate a elevului

 A educa în detaliu fiecare copil

 A pregăti elevii din punct de vedere
academic

 A-i inspira să devină urmași devotați ai lui
Isus Hristos

 Educarea holistică a copilului: mintea, 
inima, și mâinile 3



Educând copilul ca întreg

Dennis P. Hollinger

MINTE,

INIMĂ

&

MÂINI

Îmbinând gândirea, 
pasiunea și acțiunea

creștină 4



Mintea – Domeniul cognitiv

 Credința este în primul

rând un demers

cognitiv

 Convertirea este
înțeleasă ca

transformarea gândirii

 Viața creștină este o 

creștere în cunoaștere

 Cunoașterea detaliată

a Bibliei și teologiei
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Inima – Domeniul afectiv

 Creștinismul perceput
în termenii
sentimentelor, pasiunii, 
iubirii și experiențelor
spirituale profunde

 Credința este o 
experiență interioară, 
mistică sau emoțională
cu Dumnezeu

 Convertirea este o 
sfărâmare a sufletului 6



Mâinile – Domeniul fizic

 Experiența creștină
este acțiune, o
credință a faptelor

 Credința este o 
reflectare exterioară
a Hristosului viu

 Convertirea este
schimbarea unui mod 
de viață vechi cu 
unul nou 7



Educând copilul ca întreg

 Mintea – Domeniul

cognitiv

 Inima – Domeniul

afectiv

 Mâinile – Domeniul

fizic

Puncte tari & puncte

slabe
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Echipat pentru orice lucrare

bună

 … pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună .
(2 Timotei 3:17)

Ucenicizare & Mentorat

 Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc
pe urmele lui Hristos. (1 Corinteni 11:1)

 Ucenicul nu este mai presus de învățătorul
lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca
învățătorul lui.  (Luca 6:40) 9
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De la a fi chemat la a fi trimis
Pregătire pentru o trăire cu scop

Ucenici:

Isus i-a chemat

‘“Veniți după

Mine,” le-a 

spus Isus…’

Matei 9:9

Apostoli:

Isus i-a trimis

“Duceți-vă și faceți
ucenici din toate

neamurile…”

Matei 28:19

Isus i-a 

pregătit
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COPII – ELEVI
De la a fi chemat la a fi trimis

Copilărie:

Trăsături de 

caracter:

Talente

Deprinderi

Abilități

Vârsta adultă:

Aducând o 

schimbare

Dând glorie lui

Dumnezeu

Slujindu-i pe alții

Instruire

Disciplinare

Educare

Descoperindu-mă pe

mine însumi, și tot 

ce este la dispoziția

mea

Descoperind cum pot să îi

slujesc cel mai bine pe

Dumnezeu și pe alții cu tot 

ceea ce am

Părinți

Dascăli 

Mentori



Atingem noi inima?

Rezultatele unei cercetări au identificat 3 motive 
majore pentru care tinerii se zbat în credință: 

 Evitarea păcatului – intoleranța la păcat

 Așteptările

 Viața dublă

Putem atinge inima copiilor numai dacă faptele
noastre sunt în concordanță cu vorbele noastre.
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Învățarea aprofundată: 

îndeplinindu-ne rolul în istoria lui

Dumnezeu

”Răscumpărarea nu este doar salvarea din 
păcat, ci este și a fi salvat pentru ceva—a 

continua mandatul pentru care am fost
creați.“

 Care sunt implicațiile acestei afirmații
pentru educația în școala creștină? 

 Cum pregătim elevii noștri pentru

mandatul original pentru care au fost
creați? 13
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Învățarea aprofundată: 

îndeplinindu-ne rolul în istoria lui

Dumnezeu

 Rolul nostru în istoria lui Dumnezeu este
descoperit atunci când ne uităm înlăuntrul
nostru, înțelegând cine suntem ca purtători ai
chipului lui Dumnezeu, și uitându-ne în afara
noastră, explorând lumea noastră și văzând
unde lucrează Dumnezeu în ea.

 Învățarea aprofundată ne cheamă să ne 
implicăm în istoria lui Dumnezeu, ne echipează
să ne îndeplinim rolul specific și ne 
împuternicește să aplicăm cunoștințele și
deprinderile pentru a face munca reală care 
împlinește nevoile reale ale oamenilor.
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Învățarea aprofundată
Ca și purtători ai chipului lui

Dumnezeu noi suntem:

 Creați pentru a ne închina

 Creați pentru a ne relaționa

 Creați pentru a crea

 Creați pentru a ne implica

 Creați pentru a ne dezvolta

Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos

Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit

Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. (Efes. 2:10) 15
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Învățarea aprofundată
Procesul învățării:

Înrădăcinați în procesul de identificare a 

rolului nostru în istoria lui Dumnezeu. În școli, 

mijloacele noastre pentru explorarea istoriei lui
Dumnezeu și a rolului nostru în aceasta sunt :

 Curriculum

 Metode de instruire

 Evaluare

 Cultură 16
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Învățarea aprofundată
Care este rolul învățării?

 Formarea caracterului și schimbarea lumii

 Implicarea în contexte culturale la nivel
local și global

 Aplicarea cunoașterii și deprinderilor pentru

a rezolva probleme reale

 Conectarea învățării cu trăirea

 Implicarea în lucrarea Lui Dumnezeu de 

restaurare 17
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Predarea care transformă

 Transformă persoana

 Transformă lumea

 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, 

ci să vă prefaceți prin înoirea minții voastre

ca să puteți deosebi bine voia lui

Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desăvârșită. (Rom. 12:2)
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Predarea care transformă
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