
PROIECTUL EDUCATIV ŞI FILOZOFIA ŞCOLII 
 

Liniile generale şi principiile de bază ale proiectului nostru educativ se regăsesc 

în documentul FILOSOFIA EDUCATIVĂ, Propunerea educativă a şcolii „La Salle”. 

Ele constituie o adevărată declaraţie de intenţii şi cum înţelegem MISIUNEA 

ŞCOLII. 
 

 

iceul Tehnologic "Sfântul Ioan de La Salle" din Pildeşti s-a născut ca o 

alternativă şi un răspuns social la dreptul fiecăruia la o educaţie de calitate. 

Ea completează acţiunea educativă a familiei, pentru că părinţii sunt primii educatori şi 

au dreptul de a alege tipul de educaţie pe care o doresc pentru copiii lor. 

 

iserica catolică, în calitatea sa de comunitate de credincioşi, se face prezentă 

în mijlocul pluralismului social, cultural şi religios al societăţii noastre prin 

instituţii educative proprii. Această şcoală "La Salle" este una dintre ele şi, ca atare, 

fundamentează acţiunea sa educativă într-o concepţie creştină a lumii şi a omului. 

 

colile "La Salle" promovează dăruirea generoasă a educatorilor, crearea unei 

atmosfere de prietenie şi fraternitate, deschiderea faţă de toţi, dar mai ales 

faţă de cei nevoiaşi şi încearcă întotdeauna să dea un răspuns necesităţilor reale ale 

elevilor şi ale societăţii. 

 

biectivele prioritare ale acţiunii noastre educative sunt dezvoltarea integrală 

şi armonioasă a tuturor capacităţilor elevilor noştri, formarea lor în respectul 

faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale şi pregătirea lor pentru a participa în mod 

activ, competent şi critic în viaţa profesională, socială şi culturală. 

 

ropunerea noastră educativă pretinde ca elevul să devină propriul său stăpân, 

liber şi responsabil. În acest scop, încercăm să-i facilităm însuşirea  acelor 

cunoştinţe, îndemânări şi atitudini necesare pentru dezvoltarea personalităţii sale 

integrale, să stimulăm să devină capabil de opţiuni libere şi responsabile şi să însuşească 

o ierarhie de valori care să dea sens vieţii. 

 

omunitatea educativă este compusă din toţi aceia care intervenim în viaţa 

centrului: Membrii Asociaţiei "Institutul Sf. Ioan de La Salle" care a înfiinţat 

această instituţie, Fraţii Şcolilor Creştine care o conduc, profesorii, elevii, părinţii şi 

personalul auxiliar.  

 

sociaţia "Institutul Sf. Ioan de La Salle" împreună cu Congregaţia "Fraţii 

Şcolilor Creştine" stabilesc şi asigură continuitatea principiilor care definesc 

stilul de educaţie în această şcoală care merge în continuitate cu tipul de şcoală şi de 

educaţie gândite cu peste 300 de ani în urmă de Sf. Ioan de La Salle şi care şi astăzi sunt 

vii şi se reînnoiesc continuu: 
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- Ne propunem să stimulăm crearea unui climat de participare care să facă posibilă 

coresponsabilitatea. 

- Acordăm o importanţă deosebită muncii intelectuale şi pregătirii profesionale 

serioase pentru ca elevul să ajungă la maximumul posibilităţilor sale. 

- Dorim să sprijinim folosirea formativă a timpului liber, practicarea sportului, 

organizarea de grupuri şi asociaţii şi să orientăm  întrebările şi nedumeririle 

religioase ale elevilor. 

- Vrem să promovăm participarea tuturor după capacităţile şi posibilităţile fiecăruia 

pentru îmbogăţirea reciprocă. 

 

 

levul din această şcoală va fi educat pentru a deveni: 

 

- O persoană trează, conştientă de propria sa demnitate, care dezvoltă propriile 

capacităţi şi se deschide către Transcendenţă cu încredere. 

- O persoană cinstită şi sinceră, metodică şi harnică, cu o ţinută morală şi o pregătire 

profesională ireproşabile. 

- O persoană solidară, deschisă tuturor, dispusă să colaboreze să slujească şi să 

împartă. 

- O persoană conştientă de propriile drepturi, dar şi de propriile datorii şi obligaţii. 

- O persoană care luptă pentru dreptate şi solidaritate împotriva oricărui fel de 

marginalizare socială, care caută pacea între oameni şi binele comun. 
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