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VIZIUNEA ŞCOLII

O educație pentru viitor şi eternitate,
în concordanță cu filosofia creştină asupra educației
şi cu idealul educațional al societății româneşti

MISIUNEA ŞCOLII
Înfiinţat ca o instituţie de învăţământ de stat, Liceul Teologic Baptist „Alexa
Popovici” Arad urmăreşte să implementeze principiile şi obiectivele generale ale sistemului
educaţional românesc. În acelaşi timp, fiind o instituţie de învăţământ teologic, şcoala îşi
propune asumarea moştenirii spirituale a tradiţiei creştine, promovarea unei viziuni
holistice asupra fiinţei umane şi facilitarea asimilării valorilor morale.
Misiunea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” din Arad este de a asigura o
educație creştină cuprinzătoare, care urmăreşte performanțe academice înalte, dezvoltând
o atitudine de slujire față de Dumnezeu şi societate, prin:
✓ formarea unui caracter creştin, dezvoltarea personalităţii umane responsabile şi
creative, în acord cu standardele morale ale credinţei creştine;
✓ stimularea şi dezvoltarea unui parteneriat între şcoală, părinți, biserică şi societate;
✓ asigurarea unei predări christo-centrice de calitate;
✓ pregătirea elevilor pentru a-şi folosi abilitățile şi întreg potențialul într-o societate
pluralistă;
✓ echiparea elevilor cu un nivel cât mai înalt de cunoştinte care să le asigure accesul
atât la o pregătire ulterioară liceului, cât şi pe piața muncii, conform pregătirii
obținute.
Misiunea şcolii este conformă cu idealul educaţional al societăţii româneşti, cu
dimensiunea europeană a finalităţilor educaţionale şi în egală măsură cu valorile tradiţiei
creştine.
Misiunea liceului este de a contribui la formarea tinerilor prin dezvoltarea unui
sistem educaţional bazat pe valori, competenţe şi responsabilitate asumată. În acest sens
este importantă concentrarea eforturilor tuturor factorilor interesaţi de educaţie (şcoală,
familie, comunitate) pentru formarea personalităţii autonome şi creative, fundamentată pe
asumarea reală a unui set de valori necesar propriei dezvoltări şi împliniri personale şi
integrării profesionale pe piaţa muncii şi în societatea cunoaşterii.
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VALORI INSTITUŢIONALE PROMOVATE

Pentru realizarea misiunii sale, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad
îşi fundamentează activitatea pe următoarele valori:
•

Integritate – a acţiona onest, a promova adevărul, a face ceea ce este bine şi a-ţi urma

propria conştiinţă;
•

Respect – a cultiva demnitatea, a arăta consideraţie faţă de elevi, părinţi, personalul

şcolii, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria
persoană;
•

Excelenţă –a te dedica unei culturi a calităţii, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare;

•

Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;
•

Bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;

•

Cooperare –a asigura colaborarea partenerilor educaţionali pentru atingerea

standardelor educaţiei de calitate;
•

Autodisciplină –a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi

a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

