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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
PAROHIALĂ 

www.biserica.nl  
 

Parohia ortodoxă română  
„Sf. Grigorie Teologul“ 

Schiedam, Olanda 

Anul școlar 2018-2019 
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Maria-Alexandra, Alexandra, Christian 
Nectarie, Nectaria, Florinel Johannes, Alexia, 
Izeia Elena, Antonia, Anastasia, Maria, 
Gabriela, Mihail, David, Mia, Lucas- Ştefan 

Profesori 
D-na Ing. Elena De Chiara (Coordonator) 
D-na Dr. Alina Nicolaie 

Părintele paroh, protopop dr.  Ioan Dură, 
binecuvântându-i pe elevii școlii la 
începutul anului școlar parohial 

 7 octombrie 2018 

Iarna cu om de 
zăpadă şi  

„Sorcova veselaˮ 

Pegătirea serbării de sfârșit de an   

Pregătirea mărțişorului şi a 
ouălelor încodeiate 

Elevii școlii parohiale 
 

Dora-Maria, Nina-Maria, Luca 
Gabriel, Ştefan, Iustin, Teodor, Irina,   
Maria,  Radu,  Robert,  Daria, 

http://www.biserica.nl/


Cateheză: învățătura despre Naşterea 
Domnului, pregătirea serbării de Crăciun, 
lectură despre viața Sf. Grigorie Teologul, 
învățătura despre Botezul Domnului cu 
vizionare de film şi confecţionarea 
porumbelului de hârtie, învățătura despre 
despre Postul mare şi Sfintele Paşti, vizionarea 
documentarului „Tradiția de Paşti de 
încondeierea ouălelorˮ şi încondeierea şi 
vopsirea ouălelor  folosind trei tehnici. 
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În anul şcolar 2018-2019, şcoala noastră 
parohială şi-a desfăşurat activitatea sub 
semnul sărbătoririi satului românesc şi a 
cunoaşterii tradițiilor sale.  
 

Subiecte abordate în cursul anului școlar 
 
Istorie şi geografie: Cavaleri medievali: Mihai 
Viteazul şi bătălia de la Şelimbăr, cunoaşterea 
istoriei medievale şi a regiunilor țării prin 
lectură de poezii şi cântece patriotice. 

Alte activități: deschiderea anului școlar 
2018-2019, sărbătorirea Zilei Bunicilor (ediția 
2018), pregătirea și sărbătorirea Zilei 
Naționale a României, omagiu adus Marii 
Uniri de la 1918,  serbarea copiilor de 
Nașterea Domnului și venirea lui Moș Crăciun, 
sărbătorirea Zilei Culturii Române,  
sărbătorirea Unirii Moldovei cu Ţara  
Românească, sărbătorirea venirii primăverii şi 
confecţionarea mărţişoarelor, sărbătorirea 
Zilei Internaţionale a Iei şi a Drapelului 
Național, expozitie de ouă încodeiate, 
pregătirea serbării de sfârșit de an sub forma 
unei sezători cu poezii şi cântece.  

Sf. ocrottori  
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Repetiții de colinde şi Serbarea de Nașterea  
Domnului din 25 decembrie 2018 

Limba, literatura şi cultura română: opere 
literare despre viața satului românesc  
(povestiri, lectură după text și vizionarea 
filmelor „Amintiri din copilărieˮ şi „Fata babei 
şi fata moşuluiˮ), pregătirea serbării pentru 
Ziua Națională, semnificaţia colindelor de 
Crăciun, vizionarea documentarului 
„Curiozități ale limbii româneˮ; scrierea şi 
utilizarea cuvintelor româneşti din patrimoniul 
universal UNESCO; grupurile de litere specifice 
limbii române:  ce, ci, che, chi, ge, gi ghe, ghi; 
formarea propozițiilor din cuvinte puse în 
ordine aleatoare; despărțirea  cuvintelor în 
silabe. 

Expoziția de ouă încodeiate din iunie 2019 Scrierea felicitărilor 
către mame şi 

bunici de 1 Martie 
2019 

Copiii şcolii la 1 decembrie 2018 

Vizionare „Amintiri 
din copilărieˮ 
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