
 

Cine suntem ? 

Înființat în septembrie 2011 cu binecuvântarea 
şi sub îndrumarea Înalt Preasfințitului 
Mitropolit Iosif, Centrul Educativ şi Recreativ 
« Sfântul Nicolae » se află sub ocrotirea 
spirituală a Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Occidentale şi Meridionale. 

Autorizat de Ministerul Sportului şi Tineretului 
din Franța, centrul își desfășoară activitățile 

miercurea de la 8h30 până la 18h.  

Din septembrie 2013, vom organiza sâmbătă 
dimineață cursuri de limbă și cultură română.  

 

 

Locul de desfășurare :  

9 bis rue Jean de Beauvais, 75005, Paris 

(sâmbăta) [la catedrală] 

Acces : M 3b Saint Fargeau 

 58 rue Madame, 75006, Paris (miercurea) 

Acces : RER Luxembourg, M12 Notre Dame 
Des Champs 

 
 
 
 

 
 
 
 
Echipa pedagogică 

Animatorii şi educatorii noștri asociază 
profesionalismul cu dragostea de copii, dând 
dovadă de exigenţă în procesul educaţional, 
răbdare şi multă înţelegere. 

 

Principiile noastre educaționale: 

 cultivarea prieteniei şi afecţiunii faţă de 
ceilalţi copii, în spiritul toleranţei și al 

dragostei  
 

 colaborarea strânsă, permanentă şi 
transparentă cu părinţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mitropolia Ortodoxă Română a 
Europei Occidentale și Meridionale 

 

 

 

 

 

 

Centrul Educativ și Recreativ 
« Sfântul Nicolae » 

 

 

Pentru copiii cu vârstele între 4 și 10 ani 

 

 

Informații și înscrieri :       
centresaintnicolas@gmail.com 

Tel. : 06.64.89.91.61 

 

 

 

 

mailto:centresaintnicolas@gmail.com


Tarife și  program  

50% reducere pentru al doilea și al treilea 

copil înscris din aceeași familie 

Tariful pentru miercuri 

25 euro pentru o zi completă* 

15 euro pentru o după-amiază* 

*în cadrul unei înscrieri anuale. Această sumă trebuie 
achitată la începutul fiecărei luni. O parte din această 
sumă poate fi recuperată după declararea la impozit. 

 

Tariful pentru sâmbătă dimineață 

Costul școlarizării pentru cursurile de limbă şi 

cultură română este de 320 euro pe an*. 

*Această sumă trebuie achitată la începutul anului 
școlar, cu posibilitatea de a plăti  în trei tranșe. 

 

Program : 

Miercuri : 8h30-18h sau 12h30-18h 

Sâmbătă : 10h30-12h30  

Centrul este închis pe perioada vacanțelor 
școlare. 

 

 

 
Metodologie : 

 

 Cursurile de limba română vor fi 
adaptate în funcție de vârsta copiilor si  
vor fi combinate cu jocuri, cântece, 
poezii, basme și dansuri tradiționale 
românești. 
 

 Grupa mare (7-10 ani) se va axa pe 
scrisul si cititul în limba română, va 
studia istoria și geografia României. 

 
 Dobândirea noțiunilor de bază pentru 

scrisul  și cititul in limba română  se va 
realiza după o programă școlară, 
utilizând diverse materiale didactice : 
manuale de limba română, istorie, 
geografie, cultură generală, caiete 
speciale 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Activități propuse :  

 Cateheză  

 Dans și gimnastică 

 

 

  

  

 Ora de muzică : descoperirea 

instrumentelor muzicale, cântece 

tradiționale românești și 

multiculturale, atelier chitară 

 Activități manuale : pictură, 

decorații, colaj. 

 Limba engleză 

 Ora de lectură : povești, basme  și 

poezii din cultura română și 

universală 

 Cursuri de limbă și cultură română, 

istoria și geografia României 

(sâmbăta)  


