
  

                                

” O școală pentru 
sufletul copilului

tău!”



  

Plantele tinere le semănăm într-un mediu

protejat și le ferim de intemperii până

când devin suficient de puternice pentru

a rezista condițiilor de mediu. 

Altfel mor.

Sau cresc foarte slabe și nu dau roade.

Pe copiii noștri ni se spune să-i aruncăm, 

cât mai mici, în viață, “ca să se obișnuiască” 

și să devină competitivi.

Oare nu va muri o parte din ei?

Oare ce roade vor da?



  

Școala ”Sfântul Ierarh Nicolae” 
Arad a fost fondată în anul 
2016, de Asociația  Educativă ” 
Filologos” Arad.

Este o inițiativă a unor părinți 
care au dorit să le ofere copiilor 
posibilitatea reală de a deveni 
cu adevărat ei înșiși.

De ce Școala Sf. Ierarh Nicolae?



  

Misiunea școlii
● Ne dorim să plasăm cu adevărat

copiii în centrul activității noastre.

● Ne dorim să formăm tineri cu

principii morale și suflet frumos.

● Ne dorim ca ei să devină oameni 

puternici și echilibrați, dornici să

înfăptuiască binele.



  

● Credem că educația 
trebuie fundamentată pe 
tradiția creștin ortodoxă, pe 
dragostea de Dumnezeu și 
de aproape, pe respectul 
față de înaintașii noștri și 
pe dragostea față de 
neamul nostru strămoșesc.

Viziunea școlii



  

● Credem că fiecare copil are 
talanții săi și ne străduim să-i 
descoperim și să-i valorificăm 
împreună, având în vedere o 
dezvoltare armonioasă și 
firească.

● Ne dorim ca educația copiilor să 
fie rezultatul unui parteneriat 
activ și de succes între școală, 
familie, biserică și comunitate. 



  

Activități principale

1. Activități educative.

2. Activități extra 
curriculare.

3. Activități pentru 
comunitate.



  

Activitatea educativă
Școala “Sf. Ierarh Nicolae” 
crește odată cu elevii săi și are 
în prezent 4 clase, de la 
pregătitoare la “veteranii” clasei 
a III-a.

Școala este dotată cu tot ceea 
ce au nevoie copiii pentru un 
mediu familiar și un nivel 
corespunzător al actului 
educativ.



  

Atelierele vesele

Ateliere destinate copiilor 
cu vârsta între 5 și 10 ani 
din orașul Arad.

- 2016 – 300 participanți

- 2017 – 400 participanți

- 2018 – 500 participanți

- 2019 – 650 participanți



  

Zilele școlii Sf. Ierarh Nicolae

 În fiecare an, în perioada 5-
7 decembrie, copii, părinți, 
bunici și membri ai 
comunității ne adunăm și ne 
bucurăm de darul neprețuit 
al Sfântului Nicolae, de a fi 
împreună și de a avea 
această minunată școală.



  

Școala după școală

Cerc de actorie                      Cerc de pictură 
- coordonat de actrița & povestitoarea                                           - coordonat de artist plastic Karla Pater

Giorgiana Elena Popan

                

Cerc de dansuri populare     Cerc de percuție
- coordonat de profesor Mădălin Păcurar                                       - coordonat de profesor Florin Pop 



  



  

Festivalul Național Concurs ”Țara mea de poveste”

● Un festival UNIC în țară, ce susține 
arta povestirii, lectura și basmele 
românești în rândul claselor din 
ciclul primar, la nivel interjudețean și 
național.

● Editia I – 2018 – 60 participanți și 
250 beneficiari adulți și copii

● Ediția II – 2019 – 75 participanți și 
300 beneficiari adulți și copii

● Ediția III – 2020 -  va urma...



  

Spectacol eveniment ”Dor de neam”

Concert extraordinar 
de colinde și cântece 
tradiționale la 
Filarmonica de Stat 
din Arad



  

Conferința ”Despre 
jertfă”, susținută de 
Dl. Dan Puric la 
Teatrul de Stat ”Ioan 
Slavici” din Arad

Spectacol eveniment ”Dor de neam”



  

Planuri de viitor

● Ne dorim să ne mutăm în noul sediu în august 2020.
● Ne dorim să autorizăm ciclul gimnazial în anul 2021.
● Vom acredita ciclul primar în perioada 2021 – 2022.
● Ne dorim să autorizăm ciclul liceal în 2025.



  

Scoala Sf. Ierarh Nicolae noul sediu

● Arad, CaIea Timișorii 93
● Clădire utilizată ca și 

școală până in 2010.
● Suprafața totală a 

terenului este de 2560 
de metri pătrați.



  

● Există o sală de sport și două 
curți în care copiii se pot juca.

● Este nevoie de circa 120.000 
de euro pentru renovarea și 
dotarea spațiilor de studiu 
necesare ciclului primar, a sălii 
de sport și a spațiului 
administrativ.



  

● Ciclul gimnazial are 
nevoie de o nouă clădire 
cu săli de clasă moderne, 
laboratoare și atelier.

● Pentru a o ridica și a o 
dota este nevoie de 
aproximativ 230.000 de 
euro.



  

Cum puteți ajuta acești copii?

- Redirecționând 2% din impozitul 
pe venitul salarial;

- Redirecționând 20% din 
impozitul pe venit sau profit al 
companiei;

Suma pe care statul o cheltuie pe 
doar 20 de metri de autostradă, 
noi o vom investi în viitorul unor 
copii pentru România!



  

Cum puteți ajuta acești copii
- Donând orice sumă de care 
vă puteți lipsi, sau chiar 
materiale de construcții 
potrivit nevoilor noastre.

- Achitând părti din 
contravaloarea manoperei 
către firmele de construcții 
cu care vom lucra.



  

Dumnezeu să vă răsplătească!



  

Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad

● www.scoalaortodoxaarad.ro
● https://www.facebook.com/scoalaortodoxaarad.

ro/
● Tel. 0357.411.411 / 0770.151.009
● Email: office@filologos.ro
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