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ând scara valorilor este inversată, când binele se confundă cu 

răul, frumosul cu urâtul, parfumul vieţii cu miasmele morţii, 

criza spirituală – cauză a celei materiale – devastează sufletul. 

Într-un astfel de context, cei care-şi conturează personalitatea – 

tinerii, în general, şi copiii, în special, riscă să ajungă victimele ce-

lor mai tenebroase curente, mentalităţi sau tendinţe dezumanizante. Contextul 

socio-istoric, „generos“ în provocări, cere responsabilitate şi un soi de asceză 

caracteristică acestor vremuri: distingere a esenţialului şi stabilirea priorităţilor.  

O societate sănătoasă, cu un viitor frumos, presupune persoane şi familii integre, 

cu personalitate robustă, bine conturată.

Sunt multe provocări: de la supravieţuire, la acumulare de averi incomensurabile; 

de la agonie, la extaz frenetic; de la apatie, la paroxism – toate călăuzite fie de 

raţiune, fie de pasiune; toate stau să-şi lase înscrisul aproape ireversibil pe filele 

inimilor, încă imaculate, ale copiilor avizi de cunoaştere şi de experienţe noi. 

Una dintre întrebările fundamentale ale timpului în care viaţa noastră îşi scrie isto-

ria, este: ce facem cu şi pentru copiii noştri? Dictonul Non scholae, sed vitae discimus 

este astăzi mai actual ca oricând; dar cum să înveţe tinerii şi copiii noştri să-şi 

trăiască viaţa frumos, de nu vor fi învăţaţi? De aceea, cea mai mare provocare 

sunt ei înşişi, copiii neamului nostru, de care familiile nu mai au vreme şi putere să 

se ocupe, şi pe care societatea şi-i dispută, în funcţie de interesele dictate politic, 

economic sau ideologic. 

Dac-am fi înţeles, după anii ’90, că prioritar este să investim în tinerii noştri, în 

şcoală şi educaţie, astăzi societatea românească ar fi arătat altfel: mai sănătoasă, mai 

echilibrată, mai cultă, mai morală, adică ascendentă în desăvârşire. Cum „am reuşit“ 

să ocupăm un loc de „frunte“ pe podiumul violenţei în şcoală, al II-lea din Europa, 

este greu de explicat. Nu mai este vreme, însă, să ne lamentăm sau să aşteptăm 

ca guvernele să salveze şcoala românească, ci este neapărat necesar să ctitorim 

noi şcoli, în care copiii să crească, să se dezvolte şi să-şi alcătuiască personalitatea 

deplină: cu o educaţie bazată pe principiile imuabile ale Evangheliei, cu o cultură 

autentică şi discernământ călăuzitor. 

Acesta este obiectivul pe care ni-l propunem, prin ctitorirea Şcolii Ortodoxe 

„Sfinţii Trei Ierarhi“, din Bucureşti: creşterea şi educarea copiilor în duhul  

Evangheliei, al iubirii de cultură adevărată, al iubirii binelui şi frumosu-

lui divin, dar şi uman, şi în spiritul jertfei de sine, după modelul desăvârşit al  

Mântuitorului Hristos. 

Ctitorii înşişi sunt studenţi la Universitatea universităţilor – Biserica şi  

elevi la Şcoala Vieţii, descoperind valorile spirituale şi culturale pe care urmează 

a le împărtăşi copiilor, elevi ai Şcolii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Bucureşti.
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Justificare, misiune şi viziune
ŞCOALA ORTODOXĂ „SFINŢII TREI IERARHI“ este un proiect izvorât dintr-o 

nevoie a comunităţii, un proiect-răspuns şi soluţie pentru tinerele familii, care 

se confruntă cu experienţe dificile în eforturile lor de a-şi educa şi forma copiii 

armonios şi sănătos.

În formarea personalităţii copilului, acţionează patru mari factori:

Familia, Şcoala, Biserica, Societatea.

Societatea este în schimbare, într-o dinamică năucitoare; oamenii sunt nevoiţi să 

răspundă exigenţelor pragmatice şi economice, astfel încât a devenit din ce în ce 

mai greu să fii un părinte bun pentru copilul tău. Ne confruntăm cu o ofensivă 

socială, o campanie îndreptată împotriva valorilor tradiţionale sănătoase, validate 

de istoria umanităţii: tradiţia, valoarea şi stabilitatea familiei, tradiţia şcolii ca 

instituţie care formează intelectual şi moral, tradiţia Bisericii, ca formator spiritual 

al omului şi ca generator al sensului vieţii, tradiţia societăţii structurate pe temeiul 

respectului faţă de valoare.

În acest context social, copiii, suflete şi personalităţi în formare, sunt cei mai 

vulnerabili. 

Mulţi dintre copiii noştri cresc departe de prezenţa părinţilor – suprasolicitaţi la 

locul de muncă. Îşi aleg modele din cele oferite de societate prin mass-media, prin 

colectivităţile din care fac parte (la grădiniţă şi la şcoală), prin exemplul adulţilor 

din jur şi astfel ajung la comportamente agresive sau depresive şi trec prin crize 

spirituale greu de gestionat.

Perioada copilăriei este fundamentală şi determinantă pentru tot restul vieţii. Ceea 

ce strânge omul în copilărie – în sufletul lui, în mintea lui – reprezintă pregătirea lui 
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pentru provocările vieţii. Nu-i putem feri pe copiii noştri de probleme, pentru că 

nu avem această prerogativă aflată în mâinile Domnului. Dar putem să îi pregătim 

să răspundă corect, sănătos şi demn la toate genurile de probleme pe care le vor 

avea. Putem să îi formăm ca oameni puternici, cu discernământ pentru a putea 

depăşi situaţiile complicate, cu tărie de caracter în momente dificile şi capabili să 

devină, la rândul lor, formatori ai generaţiilor următoare.  

Acesta este rolul educaţiei şi aceasta este misiunea pe care şi-o asumă Şcoala 

Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi“: formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului.

Să ne amintim că, prin tradiţie, românii au înălţat şcoli în preajma bisericilor şi că 

primii care s-au implicat în educaţia copiilor au fost oamenii Bisericii.

FAMILIA, ŞCOALA şi BISERICA (prin comunitatea Paraclisului Universitar 

„Sfântul Nicolae“) se întâlnesc în acest proiect formativ şi formator, pentru a 

răspunde noilor şi gravelor probleme ale societăţii actuale.

Obiectivele şcolii
Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi“ este un proiect educativ, care are la bază 

morala creştin-ortodoxă. Ne propunem să formăm oameni compleţi, bine 

pregătiţi profesional şi spiritual, capabili să se integreze armonios în societate, 

trăind după morala creştină – în centrul căreia se află iubirea pentru aproapele.

La ieşirea de pe băncile şcolii noastre, elevii vor porni în viaţă înzestraţi cu însuşiri 

fundamentale pentru omul creştin:

– o bună cunoaştere de sine – fapt care le va asigura liberatea gândului, a deciziei 

şi a faptei, precum şi stabilitatea emoţională în situaţii-limită;

– o ierarhie a valorilor morale şi spirituale;

– o pregătire teoretică şi practică foarte bună – care să le ofere toate şansele de 

afirmare în viaţa profesională şi socială.

Intenţia noastră pe termen lung este să înfiinţăm un Complex Educaţional „Sfinţii 
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Trei Ierarhi“, care să cuprindă toate nivelurile de învăţământ preuniversitar şi 

care să devină un reper educaţional pentru toate structurile societăţii.

Obiectivul fundamental al Şcolii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi“ este formarea 

copilului în spiritul valorii:

valoarea spirituală – oferită de educaţia creştină şi de parteneriatul cu Biserica;

valoarea intelectuală – oferită printr-o pregătire şcolară de elită;

valoarea morală – oferită prin formarea într-un mediu relaţional întemeiat pe 

morala creştină. 

Obiectivul nostru final este formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui copil, 

dându-i un contur complex şi complet, printr-un proces educativ amplu, în care 

„formarea“ completează „informaţia“. 
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Principiile pedagogice şi 
programa şcolară

Baza de lucru în Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi“ o reprezintă programa 

şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

La această programă, vom adăuga informaţii suplimentare pentru elevii care 

ajung la performanţă în anumite domenii şi, evident, studii bogate în conţinut  

creştin-ortodox.

Metodele pedagogice folosite sunt cele clasice, cele verificate de tradiţia şcolii ca 

fiind rodnice. De asemenea, profesorii noştri vor valorifica tradiţia pedagogică 

a Bisericii, manifestând, totodată, deschidere către orice metodă pedagogică 

menită să sprijine metodele pedagogice tradiţionale.

Corpul profesoral
Profesorii Şcolii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi” sunt oameni apropiaţi Bisericii, 

care se remarcă prin pregătirea profesională şi prin rezultatele obţinute, dar şi 

printr-o adevărată vocaţie pentru misiunea de dascăl. 

Pornim, în primul an de funcţionare a şcolii noastre, cu un corp profesoral de 

excepţie. 

Pe profesorii noştri îi recomandă experienţa, studiile şi devotamentul lor faţă de 

profesia aleasă:
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Preot doctor VASILE GAVRILĂ
profesor de religie
iniţiatorul Şcolii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi”

Licenţiat în Teologie la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Bucureşti; 

Doctorat, obţinut la Facultatea de Teologie 

din Sibiu, cu tema „Sfânta Taină a Cununiei 

în viaţa liturgică a Bisericii Ortodoxe“.

Îmi doresc să descopăr cât mai profund 
Frumosul Divin, ca să-l pot împărtăşi 
copiilor; de asemenea, îmi doresc să descopăr 
fumosul din ei, să-i ajut să-l cunoască, să-l păstreze, să-l cultive şi să-l desăvârşească. 
Cred că voi fi dascăl pentru ei şi împreună elev cu ei.

Preot JOHN DOWNIE
profesor de limba engleză   

A frecventat timp de 3 ani Facultatea 

de Filosofie şi Biologie a Universităţii 

Geneva din Pennsylvania, Statele Unite ale 

Americii; A absolvit Facultatea de Teologie 

„Iustinian Patriarhul“ din Bucureşti; Master 

în Teologie Sistematică şi Studii Biblice, la 

Facultatea de Teologie din Bucureşti.    

Am fost interesat de colaborarea cu Şcoala 
„Sfinţii Trei Ierarhi“ de la bun început, 
din perioada în care ea exista doar ca idee, 
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ca dorinţă a Părintelui Vasile şi a comunităţii Paraclisului Universitar „Sfântul 
Nicolae“.
În calitate de elev, am beneficiat de avantajele nete ale unui sistem educaţional privat, 
cu orientare creştină, şi ştiu cât de important este pentru formarea personalităţii 
copilului. Cred că relaţiile de lungă durată şi integrarea într-o comunitate sunt 
absolut esenţiale pentru natura umană. Numai în acest mod copiii şi tinerii îşi pot 
dezvolta o viziune reală despre viaţă şi pot dobândi abilităţi necesare, pentru a face 
faţă provocărilor personale şi celor specifice generaţiei din care fac parte.

LILIANA TOMESCU
director
profesor de biologie şi educaţie tehnologică

Licenţiată în Biologie, Ecologie şi Protecţia 

Mediului la Universitatea Bucureşti; 

Masterat în Ecologie Sistemică şi 

Sustenabilitatea Dezvoltării, la Facultatea 

de Biologie din Bucureşti; Grad didactic II.

Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date 
ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi. (Părintele Arsenie Boca)
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LILIANA LUPU
învăţătoare

Absolventă a Liceului Pedagogic din 

Bucureşti; licenţiată în Pedagogie la 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

din Bucureşti; Masterat în Sociologie şi 

Asistenţă Socială; Definitivat.

Copiii sunt darul nepreţuit pe care-l primesc 
părinţii de la Dumnezeu.
Datoria noastră de dascăli este de a ne ridica 
la înălţimea acestui dar minunat, atât prin 
exemplul pesonal, cât şi printr-o grijă deosebită faţă de instruirea şi educaţia elevilor 
care ne sunt încredinţaţi spre păstorire în această şcoală.

ANA MOCANU
profesor de limba şi literatura română

Licenţiată în Litere la Universitatea 

Bucureşti; Licenţată în Comunicare şi 

Relaţii Publice la Şcoala Naţională de 

Studii Politice şi Administrative, studii 

postuniversitare; Gradul didactic II.

Ce poate să exprime mai desăvârşit  
dragostea lui Dumnezeu faţă de noi decât 
zâmbetul unui copil? Să-I mulţumim, 
aşadar, Domnului, vorbindu-le copiilor 
noştri despre învăţăturile Sale, despre iubirea Sa, dar şi despre virtute în general, 
despre bucurie şi despre multe alte lucruri minunate, care să le mângâie sufletele...
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DANIELA MINCULEŢ
profesor de matematică

Licenţiată în Matematică la Universitatea 

Bucureşti; Gradul didactic I.

Îmi doresc o comuniune aparte între 
părinţi-copii-profesori, ca într-o familie 
lărgită, aşa cum o simţim în Biserică. 
Nădăjduiesc ca noi, cei mari, să-i putem 
învăţa pe cei mici cum să fie puternici în 
momente grele, cum să găsească dragoste şi 

bunătate în orice zi, cum să-şi folosească mintea în modul cel mai onest cu putinţă, 
cum să nu le fie teamă de necunoscut, cum să-şi apere convingerile cu tărie.

ELENA PLIC
profesor de limba engleză

Licenţiată în Litere la Universitatea 

Bucureşti; Masterand la Facultatea de 

Relaţii Publice şi Comunicare din cadrul 

SNSPA; Bursă Comenius la International 

House Piccadilly, Londra; Grad didactic I.

Despre lume se poate învăţa doar ţinând 
cont de Cel Care a creat-o. Cum a creat 
Dumnezeu lumea? Curată şi frumoasă. Aşa 
avem noi datoria de a o înfăţişa inimilor 
celor mici.  Am convingerea că această şcoală 

este un ogor unde se sădeşte Cuvântul în înţelesul Lui cel mai profund şi mă bucur 
să pot fi unul dintre lucrătorii acestui ogor.
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CLAUDIA IVAN
profesor de limba franceză

Licenţiată în Litere la Universitatea 

Bucureşti; Grad didactic I.

În relaţia cu elevii mei îmi redescopăr, 
în fiecare zi, vocaţia – darul meu de la 
Dumnezeu – aflând în ei tinereţea şi 
bucuria perpetue.
Iar pentru ca vocaţia mea să fie mai rodnică, 
are nevoie şi de un „pământ“ bun, pe care 
am încredinţarea că-l voi găsi în Şcoala 
„Sfinţii Trei Ierarhi“, ca loc de transmitere 
şi valorificare a culturii universale şi a tradiţiei româneşti, în duhul bunei-cuviinţe 
şi al dragostei. Un loc unde Dumnezeu să nu fie exilat în ora de religie. 

LILIANA CÂRSTEA
profesor de istorie

Licenţiată în Istorie la Universitatea 

Bucureşti; Gradul didactic I.

Sunt bucuroasă că mi se oferă şansa de a 
lucra într-o şcoală în care sunt cultivate 
valori ca: respectul de sine şi de ceilalţi, 
munca folositoare, frumuseţea spirituală. 
Eu văd această şcoală ca pe un loc unde un 
elev petrece timpul cu plăcere, dar totodată 
şi cu folos, pentru el şi pentru ceilalţi.  
O şcoală unde copiii vin zâmbind şi rămân  
zâmbitori în tot timpul programului. Vin, de asemenea, cu gândul că lucrăm toţi, 
împreună, pentru ca elevii noştri să fie printre cei mai buni!
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NICOLETA TUFAN
profesor de geografie

Licenţiată în Geografie la Universitatea 

Bucureşti; Licenţiată în Asistenţă Socială 

la Universitatea Bucureşti; Masterat în 

Psihologie la Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, Bucureşti; Doctorat 

în Sociologie, obţinut la Universitatea 

Bucureşti.

Respectul, dragostea pentru copii şi mediul 
şcolar creştin care permit formarea şi 

cultivarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, cultură, cunoaştere, civilizaţie, 
sunt motivaţii solide pentru care am ales Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi“ . 

VALENTINA BARBU
profesor de limba franceză conversaţională (extracurricular)

Licenţiată în română-franceză la Univer-

sitatea Bucureşti; Masterat în Studii 

Francofone la Universitatea Bucureşti; 

Doctorand în Ştiinţele Limbajului la 

Universitatea din Provence, Franţa.

Unul dintre aspectele cele mai importante 
ale şcolii (în general) este formarea elevului 
ca persoană, acoperind mai multe domenii: 
instructiv, social, civic, uman şi spiritual. 
Şcoala, prin însăşi natura ei, este un creuzet 
în care actorii procesului de învăţământ, 

dar mai ales elevii fac un exerciţiu social, uman şi civic. Am fost interesată să  
colaborez cu Şcoala „Sfinţii Trei Ierarhi“ tocmai pentru că, prin proiectul ei educativ, 
îşi propune să răspundă acestei cerinţe esenţiale.
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ELENA LUCA
profesor de educaţie plastică

Licenţiată în Arte Decorative şi Design, 

specializarea Artă Murală şi Pedagogie, 

la Universitatea de Arte din Bucureşti; 

Gradul didactic I.

Educaţia plastică reprezintă una dintre 
principalele căi ale tinerei generaţii de 
receptare şi integrare a valorilor artistice în 
propria viaţă. 
Arta este o hrană a sufletului, iar sufletul 
se înnobilează şi vibrează atunci când 
Dumnezeu îi descoperă omului măreţia 
creaţiei Sale. Prin artă, omul reuşeşte să pătrundă mai uşor în tainele şi misterul 
creaţiei Dumnezeieşti şi să se îndrepte spre veşnicie.

MARA TOMA
profesor de educaţie fizică

Absolventă a Academiei de Educaţie Fizică 

şi Sport, Bucureşti, specializarea Handbal; 

Masterand la Management-ul Educaţiei, 

CREDIS Bucureşti; Grad didactic II.

Elevii mei sunt florile vieţii mele de dascăl. 
Dumnezeu mă ajută să pun la rădăcina 
acestor flori apa şi hrana de care e nevoie 
pentru ca în lumina Sa să crească sănătoase, 
drepte, unice, în toate culorile pământului.
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CRISTIAN NICA
profesor de educaţie muzicală

Absolvent al Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Bucureşti; Student în anul 

al II-lea la Facultatea de Compoziţie, 

Muzicologie şi Pedagogie Muzicală 

din Bucureşti, specializarea Pedagogie 

Muzicală; Debutant.

Cred că, dacă ar trebui să mă prezint cumva, 
nu aş putea-o face fără a implica muzica în 
această caracterizare. Şi nu cred că există 

om pe lumea aceasta care să nu fie mişcat în vreun fel sau altul de sunet, în general. 
Este o mare bucurie pentru mine să le dezvălui copiilor minunata lume a muzicii, 
să le călăuzesc paşii pe treptele sunetelor, să îi fac să descopere bogăţia aceasta imensă 
care este Muzica.
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Activităţi extracurriculare
În afara orele de curs prevăzute de programa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” oferă următoarele cursuri suplimentare:

ore de pregătire suplimentară cu elevii care au aptitudini spre 	

performanţă;

ore de aprofundare a materiei cu elevii care au dificultăţi în a ţine pasul 	

cu programa şcolară;

cursuri de conversaţie în limba engleză cu un vorbitor nativ;	

cursuri de conversaţie în limba franceză cu vorbitori nativi.	

Pe lângă aceste cursuri suplimentare, profesorii şcolii vor organiza vizite la muzee 

şi la instituţii, excursii în ţară şi în străinătate şi tabere de vară.

Baza Materială
Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” va dispune de toate dotările necesare 

funcţionării unei şcoli moderne – de la mobilier nou şi adecvat nevoilor copiilor 

până la echipamente electronice utilizate în procesul de învăţare.

Programul Şcolii
Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” începe cu două clase, care vor învăţa în 

două schimburi:

o clasă I – învaţă dimineaţa, de la 8.00 la 12.00;- 
o clasă a V-a – învaţă după-masa, de la 12.00 la 18.00- 

Taxa
Am pornit de la principiul conform căruia veniturile familiei să nu fie o piedică în 

accesul copilului la o educaţie de calitate.
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De aceea, părinţii vor contribui la cheltuielile de întreţinere a Şcolii cu o 

sumă minimă de 400 RON.

Deficitul bugetar va fi acoperit prin sprijinul comunităţii Paraclisului 

Universitar „Sfântul Nicolae“ din Bucureşti, donaţii şi prin sponsorizări. 

Locaţia
Strada Virgiliu nr. 40, Sectorul 1, Bucureşti, în incinta Şcolii cu Clasele I–VIII 

nr. 152 „Uruguay“

Harta 

Contact
Ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:

021 637 07 33

0763 688 448 (Alina Manta)

e-mail:  office@scoala-sfintii-trei-ierarhi.ro,  

 secretariat_sf3ierarhi@yahoo.com

Mai multe detalii pe: www.scoala-sfintii-trei-ierarhi.ro
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Proiectul va avea două etape:

I. Proiectul pe termen scurt şi mediu (aproximativ primii 4 ani),

II. Proiectul final – înfiinţarea propriului complex educaţional.

I. Proiectul pe termen scurt şi mediu

Am estimat că această etapă se va întinde pe perioada unui ciclu de învăţământ, 

la finalul căruia vom fi evaluaţi pentru acreditare. În acest timp, ne propunem să 

ne dezvoltăm gradat, într-un ritm aşezat, care să lucreze cu dreaptă socoteală la 

zidirea duhovnicească şi instituţională a şcolii. Am început să funcţionăm într-un 

spaţiu consacrat (clădirea unei şcoli de stat). Am pornit cu două clase (o clasă I şi 

o clasă a V-a) şi ne vom dezvolta anual cu câte o clasă suplimentară pentru fiecare 

ciclu de învăţământ. În acest interval de timp, în paralel cu funcţionarea şcolii, vom 

strânge fonduri şi vom pregăti următoarea etapă a proiectului.

II. Proiectul final – Complexul Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi“

La finalul primei perioade de dezvoltare instituţională, perioadă finalizată cu 

obţinerea acreditării pentru ciclurile primar şi gimnazial, obiectivul nostru este 

să avem deja ridicat Complexul Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi“. Este un proiect 

amplu, materializat ideologic şi scriptic în schiţa campusului. Aşa cum este  

conceput, acest complex educaţional va crea o adevărată oază de linişte şi  

protecţie pentru copiii noştri. Corpuri de clădire cu incinte separate pentru 

elevii mici şi pentru cei mari, bibliotecă, ateliere meşteşugăreşti şi de artă, săli 

de conferinţe, dormitoare şi săli de mese pentru regimul de semiinternat, 

nemaivorbind de spaţiul verde prevăzut cu generozitate în proiect – toate acestea 

vor oferi copiilor sănătatea sufletească (şi nu numai) de care au nevoie. În vederea 

ridicării acestui complex educaţional, ne gândim la varianta mutării sediului şcolii 

din metropola poluată şi aglomerată într-o zonă din apropierea Bucureştiului. În 

cazul în care nu găsim un teren care să corespundă mai bine cerinţelor noastre, 

există posibilitatea să includem proiectul Şcoala Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi“ 

într-un alt proiect al Fundaţiei „Tradiţia Românească“ – Proiectul social „Sfântul 

Vasile cel Mare“ sau Comunitatea „Sfântul Siluan“.
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fundaţia        tradiţia românească


