
  

 

Fisa descriptiva parteneri asociati in cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele scolii  
Școala Gimnazială Cristian 
 

Localitate, judet  
 
Cristian, SIBIU 

Nr. de elevi  
440 

Nr. de profesori 34 
 

Scurt text 
descriptiv despre 
scoala, implicari in 
proiecte, povesti 
de succes etc 

         Comuna Cristian, atestată documentar la 1223, este situată în 
centrul României, în judeţul Sibiu, la 10 km de Municipiul Sibiu, fiind 
traversată de la vest spre est de râul Cibin. Comuna Cristian s-a 
constituit şi dezvoltat în vechiul ţinut al Sibiului, colonizarea săsească 
în lunca Cibinului şi dependenţa de puternica cetate a Sibiului, au situat 
Cristianul între cele mai mari comune din sudul Transilvaniei. Situarea 
Sibiului şi Cristianului la limita estică a Mărginimii a condus la crearea 
unei relaţii complexe, de interdependenţă între aceste noi aşezări şi 
vechile aşezări româneşti, cunoscute astăzi sub denumirea de 
Mărginimea Sibiului. În Transilvania,       Mărginimea Sibiului 
reprezintă cea mai importantă zonă etnofolclorică, zonă ce și-a păstrat 
identitatea de-a lungul secolelor. 
        Comuna Cristian este o comună frumoasă, cu oameni gospodari, 

vizitatorii fiind atrași de obiective turistice deosebite între care: 
1. Cetatea țărănească(biserica împreună cu incinta de apărare) 

      Biserica evanghelică luterană ce figurerază pe lista 
monumentelor istorice din 2010, 
a fost construită pe locul unei 
bazilici romanice cu trei nave 
purtând hramul Sf. Servatius, ce 
datează din a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea. Spre 
sfârșitul secolului al XV-lea, 

biserica a fost supusă unei ample reconstrucții: s-au reconstruit navele, 
realizându-se o hală amplă cu patru travee. Noua biserică hală în stilul 
goticului târziu a fost terminată în anul 1495. Probabil în secolul al 
XIII-lea biserica a fost înconjurată de o curtină simplă, pentru ca în 
jurul anului 1500 să fie transformtă într-o cetate puternică, la care 



  

fortificația este o incintă dublă ce urmează un traiect pentagonal 
neregulat și este întărită cu turnuri. 

În incinta cetății se află casa parohială construită în jurul anului 
1500 și ea fiind declarată monument istoric. 

2. Biserica Ortodoxă „Buna 
Vestire” este datată din anul 1790. Ea este 
mărturia credinţei nestrămutate a românilor 
de pe aceste meleaguri, a creaţiei şi 
inspiraţiei unui popor care a primit târziu 
dreptul său fundamental de a-şi construi 
case din piatră şi cărămidă şi cu atât mai 
puţin să-şi zidească biserică. Se integrează 
în stilul transilvănean cu o arhitectură de 
sinteză de elemente bizantine, cu influenţe 
de stil romanic şi gotic, stil specific în zona 
Sibiului la bisericile construite în secolul al XVIII-lea. 

Casa parohială construită în anul 1866 oferă, celui care-i trece 
pragul, prilejul de a admira o colecţie de obiecte vechi legate de trecutul 
bisericii şi al comunei. 
Biblioteca parohială numără un număr de câteva sute de cărţi, reviste 
şi ziare. Se află într-un loc special amenajat din curtea casei parohiale, 
alături de alte obiecte „ostenite” (vechi) care vorbesc despre viaţa şi 
cultura zonei. Spre păstrare, parohia are şi obiecte de cult sau bisericeşti 
care au fost folosite în biserica parohiei sau în altă parte în secolele 
trecute. De asemenea anumite manuscrise păstrate, de secol XIX, 
vorbesc despre oamenii locului şi modul lor de viaţă. 

3. Muzeu Sătesc Etnografic funcționează într-o casă 
țărănească din secolul al XVIII-lea, cu interesante detalii de arhitectură 
franconă, tipică acestei zone. Prezintă port popular, mobilier, unelte de 
lucru, obiecte de uz gospodăresc, țesături, toate ilustrând viața și 
activitatea sașilor. 

De menținut între obiectivele turistice este și numărul mare de 
berze monitorizat și protejat de Miruna Gritu, omul care conduce cu 
pasiune și determinare Asociația ”Prietenii berzelor”. Acest motiv 
conferă comunei titlul de ”Capitală a berzelor”. 

Comuna Cristian dispune de pensiuni rurale care pot adăposti 
mulți turiști doritori să admire zona și să cunoască aspecte din istoria 
locală. 

Școala Gimnazială Cristian 



  

       Educațional și civic, școala noastră este o școală responsabilă 
interesată în mod prioritar de construirea și modelarea personalității 
elevilor într-un spirit bazat pe idealuri pozitive. 

 
       Școala noastră oferă preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și 
gimnazial o paletă bogată și variată de activități extrașcolare 
(proiecte, programe educaționale, concursuri,)menite să faciliteze 
integrarea în mediul școlar, să ofere suport pentru reușita școlară în 
ansamblul ei, să valorizeze talentele personale  și să coreleze 
aptitudinile elevilor cu atitudinile lor caracteriale. 
       Intre proiectele de succes derulate în școala noastră pot fi amintite 
următoarele: 
 
Programul internațional ” Science in Wonderful! 2021, program 
care aduce lumea științei în școlile primare și gimnaziale din toată 
Europa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Săptămâna Educației Globale în cadrul căreia au fost abordate teme 
referitoare la toleranță, drepturile și responsabilitățile copiilor, risipa 
alimentară și alimentația sănătoasă, prietenia și importanța acțiunilor 
colective; 
 

 
 
Proiectul VERDE # ErasmusDays 
 

 
 
 
Ziua Internațională a Cititului Împreună(ZICI 2022), o activitate 
de conștientizare a avantajelor lecturii 
 
 
 



  

 
 

 
Ziua Națională a Lecturii 
 

 
 
 
 
 
 



  

Săptămâna ANTIBULLYING în cadrul căreia s-au derulat 
activități variate având ca temă modul de gestionare a 
comportamentelor violente. 
 

 
 
 
Școala de valori – Educație financiara ”Școala de bani pe roți” 
 

 
  
 
 
 
 
 
Activități de educație economico-financiară în Parteneriat cu BNR 
 



  

 
 
Activități în parteneriat cu Asociația PREVENTIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Creangă și universul copilăriei – Proiect transnational în 
parteneriat cu IP Gimnaziul ”Gaudeamus”, Petrești, Republica 
Moldova 

 



  

 
 

 
 

 
 
 
Proiectului D.E.A.R. 
 

 
Link facebook -Scoala Gimnazială Cristian 
 
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Cristian-Sibiu-
963605570402745 
 

Testimonial 
 
Un scurt mesaj din 
partea Directiunii 
scolii cu impresii 
legate de proiect si 
asteptarile 

     Proiectul ”Acces spre Succes” se bucură de susținerea noastră, a 
conducerii Școlii Gimnaziale Cristian, a părinților și a comunității 
locale. 
 
     Prin intermediul acestui proiect ne dorim să interacționăm și să 
împărtășim experiențe comune cu alte unități de învățământ din județul 
Sibiu sau județul Mureș dar și cu alte medii educaționale din spațiul 



  

proiectate dupa 
finalizarea 
proiectului  

european, în vederea identificării unor soluții comune, a asigurării unei 
incluziuni sociale crescute și a depășirii vulnerabilităților pentru tinerii 
din Cristian. 
 
    Totodată, proiectul ne oferă noi oportunități de dezvoltare a 
resurselor umane din unitatea noastră, prin participarea la cursuri de 
formare atractive, cu aplicație practică pe incluziunea socială. 
 
     Considerăm că pentru a avea succes, proiectul trebuie să livreze 
către grupul țintă servicii educaționale formale și non-formale de 
calitate, individualizate, incluzive, cu posibilitatea afirmării egalității 
de șanse, atractive și inovative. Acestea pot fi rezultatul unei analize de 
nevoi realiste la nivel de unitate, adaptate nevoilor sociale, 
particularităților și dezvoltării psihosomatice ale fiecărui elev, parte din 
proiect. 
 
     Suntem  convinși că elevii au nevoie de o întărire a motivației pentru 
educație, pentru formarea lor ca viitori cetățeni europeni. Acest 
deziderat este realizabil doar printr-o susținere motivațională din partea 
actorilor educaționali, școala, familia și comunitatea locală și prin 
eliminarea tuturor impedimentelor sociale, dacă este posibil. 
 
     Echipa de implementare a proietului, din partea școlii noastre, este 
formată din cadre didactice foarte bine pregătite profesional, empatice, 
flexibile și mai ales deosebit de implicate în găsirea de soluții viabile 
pentru sprijinirea elevilor cu risc de abandon școlar. Efortul comun, al 
tuturor, se evidențiază prin acțiunile intreprinse în identificarea 
grupului țintă, analiza de nevoi și dorința de a experimenta în cadrul 
proiectului noi oportunități de dezvoltare profesională. 
 
      Considerăm că acest proiect este foarte bine venit pentru școala 
noastră, întrucât avem astfel de elevi, supuși vulnerabilităților sociale 
și cu risc ridicat de abandon școlar. 
  
       
 
Așteptările noastre sunt în acord cu obiectivele proiectului:  

 Formarea resursei umane, necesare implementării proiectului 
,în mod eficient și satisfăcător. 

 
 Reducerea cu 10-15% a ratei de abandon școlar, prin acțiuni 

preventive, prin elaborarea unui plan de acțiune realist, menit 
să vină în sprijinul elevilor și a partenerilor implicați.  

 
 Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se 

implica în proiect prin oferirea de programe educative, cu 



  

caracter preventiv, la nivelul unității de învățământ, în vederea 
reducerii abandonului școlar și a reintegrării în comunitate. 

 
 Implicarea elevilor din grupul țintă în programe sociale pentru 

grupurile defavorizate. 
 

 Reducerea cu 5-10% a fenomenelor antisociale. 
 

 Oferirea de oportunități, alternative educaționale elevilor în 
spații non-formale sau outdoor. 

 
 Creşterea cu 2 % a ratei promovabilităţii şcolare pentru elevii 

aflați în risc de abandon școlar. 
 

 Asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală. 
 
        Recomandăm participarea, cu încredere, a cadrelor didactice și 
elevilor la acest proiect, fiind convins că poate schimba traiectoria în 
viață a multor tineri din comunitatea noastră. 
 
Prof. Chiș Ion 
Director 

  
Realizat:  
Prof. Merlan Carmen 
Prof. Ursu Zenobia Anca 

 
 


