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CHAMPIONS FOR
LIFE
O altă generație cu altfel de educație

Scrisoare Informativă de la Școala Primară "Champions for
Life", Constanța
Vă dorim tuturor Sărbători binecuvântate și "La Mulţi Ani". Suntem în
vacanţă și ne apropiem cu pași repezi de încheierea acestui an

EVENIMENTE VIITOARE

calendaristic, cu toate că anul școlar continuă până în vara următoare.
Numărul acesta informativ l-am numit Școala între Sărbători datorită

12
Septembrie
2016

faptul că anul școlar 2016-2017 a început cu sărbătorirea a cinci ani de
la înfiinţarea grădiniţei și am intrat în vacanţă după ce am avut
Serbarea de Crăciun la "Champions for Life".
Am împlinit cinci ani !
La începutul acestui an școlar, exact în data de 12 Septembrie 2016, am
trăit emoţiile împlinirii a cinci ani de la deschiderea
grădiniței. Suntem suprinși. Ce repede a trecut timpul! Suntem

Deschiderea oficială a
noului an școlar
4 Noiembrie
2016
Clubul Părinţilor
19-21
Decembrie
Serbarea de Crăciun
Școală
Grădiniţă

surprinși că încă existăm, și aceasta se datorează lui Dumnezeu. Cu
resurse financiare limitate, fără sponsori externi implicaţi cu
regularitate, numărul mic de oameni gata să se implice în educaţie,
numărul foarte mic al voluntarilor, dar cu toate acestea Dumnezeu a
DESPRE
sfidat realitate și noi existăm. Mâinilor Lui, care au decis să ne susţină, CHAMPIONS FOR LIFE
îi datorim acest fapt. Dacă existăm înseamnă că El încă mai are un scop
cu noi, și anume să fim o școală Misionar în Constanţa, să pătrundem
pe teritoriul educaţiei școlare în care se propagă umanismul, Champions for Life (CFL)
este o școală creștină evanghelică
evoluţionism și relativismul moral, pentru a duce Lumina. Să intrăm fondată de Asociaţia Centrul
în familiile locuitorilor din Constanţa și să modelăm vieţile copiilor lor, Antiohia și susţinută de Coaliţia
fiind o provocare chiar și pentru părinţi. Scopul este prea înalt ... O Evanghelică pentru o altfel de
educaţie.
Doamne dă-ne putere să-l împlinim.

Doamne dă-ne putere să-l împlinim.
Grădinița

Pe lângă recunoștinţa noastră faţă de Dumnezeu suntem datori să Life

Champions

for

a fost fondată în Septembrie

mulţumim părinţilor pentru încrederea acordată pentru a fi implicaţi 2011 la inţiativa pastorului Daniel
alături de ei în educarea copiilor lor. În 12 Septembrie 2011 aveam Fodorean și a soţiei sale, Felicia,
și funcţionează în spaţiul pus la
vreo 5 copii la grădiniţă, iar până la începutul lunii Octombrie 2011 s- dispoziţie de aceștia, cât și în
au adunat 8 copii, toţi aceștia provenind din familii de creștini clădirea

Bisericii Baptiste "Nova

Vita". Aceasta a fost autorizată

evanghelici sau mixte. În această perioadă am văzut cum o generaţie de prin
Ordinul
Ministrului
copii care au parcurs grădiniţa au plecat la școală. La începutul anul Educaţiei nr. 3199/13.02.2013 să
școlar 2016 aveam 36 preșcolari, 8 elevi în învăţământul primar și 4 funcţioneze

pentru nivelul de

învăţământ preșcolar și primar,

elevi externi școlii noastre înscriși în programul afterschool (totalul denumirea

oficială fiind cea de

elevilor în afterschool era 7 elevi). Numărul total al celor care Școala Primară Champions for
Life. Începând cu anul 2013 avem
beneficiază de educaţie în Școala noastră, raportat la luna Decembrie și un program Afterschool, iar din
2016, este de 49: 36 preșcolari, 9 elevi, 4 elevi externi la afterschool.

anul

2015

am

început

învăţământul primar. Activitatea
Școlii Primare Champions for Life

Uitându-ne în urmă suntem datori să mulţumim și celor care au fost se desfășoară în două spaţii:
implicaţi în diferite slujiri, full-time sau part-time, la grădiniţă sau Alexandru Alexandridi nr. 16 și
afterschool în acești cinci ani: d-na Ecaterina (Coca) Stoina, Viviana

Topoloveni 13/A.

Ștef, Dan Ștef, Doina Sîrbu, Estera Lazău, Beniamin Lazău, Cristina
Macovei, Ștefan Vasiloglu, Lidia Giuglea, Lucia Ilea, Cristiana
Pîrvulescu. Mulţumim și echipei actuale: Ana Cristescu, Irina Burdea,
Tatiana Stănei, Mădălina Corlat, Arina Băcioiu, Mary Gavrilov,

FRIEND ON
FACEBOOK

Alexandra David, Mihaela Tudor, Ana Maria Aftene, Nela Socol, Doru
Merișan și Tudor Cristescu. La echipa aceasta se mai adugă și FOLLOW ON TWITTER
profesorul de sport, profesorul de engleză și profesorul de religie.
Mulţumim sorei Anișoara Gherman pentru slujirea în domeniul
financiar și ca inspector de personal, cât și domnul Graţian Faur
pentru susţine în momente de cumpănă ale lucrării.
În anii aceștia am fost binecuvântaţi cu slujitori voluntari deosebiţi,
dintre care amintim pe cei care au avut o implicare mai de lungă
durată: Dr. Nely Doga, asistentă Otilia Nicola, Leah Lewis Daly,
Andrew Data Daly, Ben Wells, Violeta Waddington, Rebeca Macovei,
Sara și Miriam Tiţa, Holly Desouza, Violeta & Nicu Ștef, cât și celor
care s-au implicat mai recent: Dana Ghiţă, Eunice Cîlcic, Alice
Angheluţă,d-nul Adrian Stanache. Mulţumim tuturor care v-aţi
implicat.
Mulţumim pentru susţinere financiară și/sau alte modalităţi din acest
an: Biserica Baptistă Nova Vita, Biserica Baptistă Golgota, Biserica
Baptistă Speranţ, Biserica Baptistă Sfanta Treime, Biserica ARKA,
Biserica Betel, Tineri pentru Misiune, Biserica Osana din Viena, cât și
persoanelor individuale care s-au implicat. Mulţumiri speciale familiei
Santino pentru spaţiul pus la dispoziţie pentru școală.
În urmă cu cinci ani am pășit pe un drum nebătătorit de credincioșii
evanghelici din Constanţa, și chiar din întreaga Dobroge, și anume

evanghelici din Constanţa, și chiar din întreaga Dobroge, și anume
școala creștină. De aceea acești cinci ani au fost și pentru noi o școală,
o școală despre școală, o școală despre oameni. Au existat și greșeli, dar
au fost și lucruri bune care au fost făcute. De fapt în acest context al
educaţiei am descoperit o altă faţă a creștinului evanghelic, nu aceea
doar a unor credincioși îmbrăcaţi frumos, stând liniștiţi în băncile
bisericii și făcând afirmaţii măreţe despre Dumnezeu, ci am descoperit
că unii credincioși nu reușesc să aplice foarte bine sau aplică limitat
principiile biblice în familie și în responsabilităţile din societate
(muncă, bani, etc.), funcţionând cu o abordare dihotomică, una în
biserică și alta în afara bisericii. Am descoperit și lipsa de unitate a
evanghelicilor din Constanţa pentru a realiza un proiect cu implicaţii
misionare și sociale. Lecţia cea mai importantă pe care am învăţat-o
este să ne încredem în Dumnezeu mai mult decât a ne încrede în
oameni, cât și să depindem de El mai mult decât de a depinde de
resursele vizibile.
Continuăm să ne rugăm pentru toţi copiii care au trecut în acești cinci
ani prin grădiniţa noastră, cât și pentru familiile lor.
Binecuvântările din ultimele luni
Începerea fiecărui an școlar se face cu mult efort fiind necesară
convergenţa a trei factori: numărul copiilor înscriși, organizarea
echipei și dezvoltarea bazei materiale. O abordarea dezechilibrată a
acestor factori afectează negativ procesul de educaţie.
Mulţumim Domnului că a răspuns la rugăciunile noastre din vara
aceasta și ne-a trimis o persoană pentru grupa Baby (2-3ani), o
îngrijitoare pentru curăţenie, un șofer pentru microbuzul grădiniţei și
învăţătoare pentru clasa pregătitoare. Cu resursa umană internă și cu
cei veniţi în această toamnă am reușit să acoperim nevoile de personal
atât pentru grădiniţă, școală, cât și pentru afterschool. Oamenii sunt o
valoare, dar ei sunt preţioși atunci când au inimă de slujire. Vă invit să
mijlociţi pentru cei care sunt implicaţi în educaţia creștină atât din
Școala "Champions for Life", cât și în alte școli din orașul Constanţa.
Sunt în mod intens preocupaţi în anul acesta școlar de stabilitatea
echipei și dezvoltarea competenţelor profesionale.
În data de 21 Decembrie am avut o întâlnirile specială a echipei de bază
Champions for Life, un timp de rugăciune, mărturii și cadouri. "Am
găsit aici o familie" a spus cineva. "Copiii ne aduc bucurie". "Mă bucur
că putem să fim o echipă și că putem să venim cu bucurie să muncim
aici". Acestea au fost câteva dintre aspectele menţionate în această
întâlnire. Mai jos aveţi câteva poze (scuze pentru calitatea nu foarte
bună a pozelor).

O altă binecuvântare pe care am avut-o în aceste luni este că am reușit
să organizam activitatea extracurriculară a școlii și grădiniţei. Anul
acesta avem următoarele opţionale: Matematică distractivă, Dezvoltare
personală, Engleză intensiv, Micul Explorator, Balet, Atelier Creativ
Educativ, Fotbal, Pian. Mulţumim tuturor voluntarilor care au ales să
se implice în aceste opţionale. Pentru noi este mare lucru să putem să
oferim aceste activităţi extracurriculare. S-ar putea să existe în mintea
cuiva întrebarea: De ce este nevoie de voluntari dacă părinţii plătesc
taxa la grădiniţă, școală și afterschool? Din taxa pe care cei mai mulţi
dintre părinţi o plătesc, de cele mai multe ori, se acoperă doar
cheltuielile pentru personalul cu carte de muncă în școală și o parte din
cheltuielile de funcţionare. În acest context faptul că cineva se oferă
voluntar 2-4 ore pe săptămână pentru această slujire, acesta este un
mare ajutor pentru grădiniţă și școală. Coordonarea proiectelor școlare
și extrașcolare este făcută de doamna Ana Maria Aftene, psihologul
școlar, iar dacă aveţi pe inimă să vă implicaţi în activitatea
extracurriculară, vă așteptăm.
La lista de binecuvântări mai adăugăm și pe cele materiale. Cu toate că
nu aveam nici un ban pentu investiţii, iar ulterior din donaţii am primit
20-25 % din totalul cheltuililor, cu cei care suntem parte am reușit să
asigurăm amenajarea spaţiilor noi pentru educaţie și alte auxiliare: o
nouă sală pentru clasa I, zugrăvirea și remobilarea sălii pentru clasa
pregătitoare, o nouă sală de clasă pentru grădiniţă, o nouă toaletă la
grădiniţă, conectarea la canalizarea orașului, zugrăvirea și redecorarea
unor spaţii la grădiniţă, refacerea microbuzului în interor, reparaţii și
investiţii în partea mecanică a microbuzului. Pe lângă acestea
Dumnezeu a răspuns unei rugăciuni pe care o făcem la grădiniţă și
împreună cu Biserica "Nova Vita", și anume, ca să facă Domnul să se
asfalteze străzile de la grădiniţă și școală. După 13 ani de când locuiesc
aici, în luna decembrie 2016 străzile au fost asfaltate. Uitându-ne în
urmă la toate aceste binecuvântări materiale putem spune că a fost
doar harul lui Dumnezeu reversat peste noi. O mare provocare am
avut-o și o avem cu microbuzul. Mulţumim Bisericii "Nova Vita' și
Bisericii "Betel" Constanţa pentru că ne-au ajutat cu transportul atunci
când micobuzul nostru era în imposibilitate de funcţionare.

Cu siguranţă că o mare binecuvântare pe care o avem este că avem
copii și părinţi care au ales să-și aducă copiii aici. Peste 40 % dintre
copii nu provin din familii evanghelice, iar dintre aceștia avem o
diversitate de orientări din punct de vedere religios - ortodoxi, catolici,
musulmani, atei. În grădiniţă și școală avem și o diversitate etnică:
români,turco-tatari, americani, oladezi, englezi, camerunezi.
Mulţumim tuturor părinţilor care sunt buni ambasadori ai Școlii și
Grpdiniţei noastre." Vă asigurăm că facem efortul de a fi din ce în ce
mai buni, motivaţi nu de un spirit comercial, ci de faptul că "tot ceea ce
facem să fie facut ca pentru Domnul". Îmi doresc să ajungem la o
conjugare a eforturilor noastre, echipă grădiniţă-părinţi-biserici, în așa
fel ca această școală să fie a părinţilor și a bisericilor evanghelici din
Constanţa.
Noi nu uităm nici de părinţi, atât de cei din bisericile evanghelice, cât și
de cei care nu aparţin bisericilor evanghelice, iar în luna noiembrie în
cadrul Clubului Părinţilor am încercat să abordăm tema moștenirii, a
bagajului, pe care îl purtăm noi ca părinţi, cât și bagajul pe care noi îl
punem pe spatele copiilor noștri. Vom continua întâlnirile pentru
părinţi și bunici și doresc să precizez că ele sunt deschise și părinţilor
care nu au copii la noi în școală. În aceste luni am avut diferite
activităţi pe care puteţi să le urmăriţi
pe facebook la
https://www.facebook.com/championsforlife.ro/
Tot în această perioadă am avut pentru prima dată o ieșire la o
biserică, Biserica Baptisă "Golgota" din Constanţa. Au participat copiii
din familiile celor credincioși, dar sperăm că în viitor să putem să-i
implicăm și pe ceilalţi. Suntem deschiși să vizităm și alte biserici dacă
suntem invitaţi.
Crăciunul - O bucurie, O mărturie
Anul acesta elevii de la "Champions for Life" din clasa pregătitoare și
clasa I-a au mers să dăruiască cadouri la copiii de la grădiniţa nr. 39
din Palazu Mare și elevilor din clasa pregătitoare și clasa I-a. Pe lângă
cadourile primite de la OCC un părinte din școala noastră a adăugat
alte bunătăţi care să fie oferite acelor copii. Mulţumim celor de la OCC
și familiei din Constanţa care ne-a oferit aceste daruri, care a fost o
adevărată încurajare pentru noi. După cum ne spunea una dintre
doamnele educatoare din Palazu Mare acești copii, aproape toţi
proveniţi din familii foarte sărace de rromi, nu au ieșit nici măcar până
în Constanţa (4 km de la Palazu). Unii dintre ei nu pot să vină la
grădiniţă sau la școală că nu au încălţăminte sau haine. A fost o mare
bucurie pentru ei să primească aceste cadouri. Copiii noștri i-au
colindat, iar una dintre fetiţele de la noi le-a transmis un mesaj: "Mie
îmi place să văd copiii bucuroși". În urma discuţiei cu doamna director

de acolo am convenit să ne întâlnim în luna ianuarie și să discutăm
despre o colaborare și pe parcurul anului școlar, nu doar de Crăciun.
Puteţi vedea câteva poze de la această acţiune sub numele de "
Împărţind
Bucurie" https://www.facebook.com/pg/championsforlife.ro/photos/?
tab=album&album_id=1252512224795676
În cadrul școlii noastre am derulat proiectul "Invită-ţi un prieten la
bucuria Crăciunului". Am cerut copiilor de la grădiniţă să-și invite
prietenii la serbarea specială de Crăciun. Ei au distribuit invitaţii
pentru prietenii lor. Bucuria noastră a fost să avem peste 70 de copii,
iar foarte important este că au participat în jur de 120 de adulţi la cele
două întâlniri pe care le-am avut în cadrul Școlii, în jur de 55 dintre
aceștia nu aparţin unei biserici evanghelice. Copiii au prezentat un
program în care mesajul Întrupării lui Christos a fost evident. Foarte
important, noi nu vorbim și nu avem Moș Crăciun. Suntem poate
printre singurele școli din Constanţa care nu vorbește despre Moș
Crăciun și unde Moș Crăciun nu aduce cadouri. La serbare am avut un
timp de discuţii cu o familie de musulmani care au participat la acest
eveniment. Ei au fost entuziasmaţi de atmosferă și de minunata
sărbătoare pe care am avut-o. Maestrul Adrian Stanache, dirijorul
corului de la Opera din Constanţa, care este și părinte în cadrul
grădiniţei noastre, cât și profesor de pian își dorește ca la sărbătoarele
următoare copiii să poată avea și un concert la pian.
Mulţumim tuturor care sunteţi alături de noi în afirmaţii (promovaţi
grădiniţa și școala), în rugăciune, cât și în acţiune. Vă dorim să aveţi un
sfârșit de an minunat și Un An Nou plin de binecuvântări.
-----------------------------------Daniel Fodorean
Director
Școala Primară Champions for Life
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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