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Tema concursului şi modalităţile de abordare 
 
Se va urmări alcătuirea unui portofoliu (obligatoriu minimum să fie cel puţin una din temele 

fiecărei secţiuni de mai jos) care să respecte tema propusă (BISERICA ȘI ŞCOALA DIN SUFLETUL MEU) 
şi modalităţile de abordare de mai jos:  

a) Secţiunea literară 

a. O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa mea (în Şcoală şi Biserică) (max. 

1 pagină); 

b. Un articol de ziar despre educaţia astăzi (max. 1 pagină); 

c. O creaţie literară (poezie, compunere, eseu) despre preotul meu 

duhovnic; 

d. O creaţie literară cu titlul „Poveste despre viitorul meu” (max. 2 pagini) 

e. O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori şi 

elevi). 

b) Secţiunea artistică 

a. Un desen/pictură despre evenimentul cel mai important din viaţa mea  

(A4 sau A3); 

b. O fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului; 

c. O creaţie dramatică (piesă de teatru, spectacol, muzică etc.) imaginată de 

copii, care a fost jucat/poate fi jucat.  

c) Secţiunea multimedia 

a. Interviu cu una din personalităţile eparhiei care a avut o contribuţie 

importantă în domeniul educaţiei; 

d) O prezentare multimedia despre viaţa în şcoală şi biserică (film, ppt. etc.) 

Condiții de participare 
� La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie și 

copii din grupa de cateheză (7-18 ani, indiferent de număr, pe grupe de vârstă: 
primară (copiii mici din parohie/şcoală), gimnazială şi liceală tineri), care vor 
concepe un portofoliu cu lucrări de creație, cu următoarele componente: 

A. TITLUL PORTOFOLIULUI: ... 
În funcție de specificul său, fiecare portofoliu va avea un titlu propriu, personalizat. 
B. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon). 
Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail). 
Numele profesorului de religie și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este 

implicat. 
Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora. 
C. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: ... 
Locul/zona în care se va desfăşura proiectul. 
D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: ... 
Perioada va fi stabilită în funcție de calendarul general al concursului și de specificul 
proiectului. 
E. LUCRĂRILE REALIZATE: ... 



 

 

Ele vor fi transmise pe suport hârtie, foto sau CD/DVD. 
F. BUGETUL PROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE): ... 
Se va preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin proiectul. 
Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice 
comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de 
implementare a proiectului a sensibilizat opinia publică față de nevoia de a investi în 
educație. 
G. IMPACTUL PROIECTULUI 
Proiectul va include un CD/DVD cu fotografii și (opțional) un scurt film (maximum 10 
minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților 
desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale copiilor implicați în 
activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass-media locală sau de 
pe internet cu privire la desfășurarea proiectului. 

Portofoliile cu lucrări vor fi trimise la protopopiate, în perioada 15 - 28 martie 2016, cu 
mențiunea: Pentru Concursul național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”. 
 

La nivel de protopopiate 
În perioada 1 - 10 aprilie 2016 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 portofolii 

de lucrări la nivel de protopopiate. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către 
protopop și formată din: responsabilul de cateheză de la nivelul protopopiatului, un profesor de 
religie, un profesor de limba română, un profesor de educaţie plastică şi un copil din școlile partenere 
din Consiliul Consultativ al Elevilor (altul decât cei implicaţi în concurs) – observator, care nu fac parte 
din echipele concurente. Evaluarea se va face conform criteriilor de mai sus.   

La nivel eparhial 
În perioada 25 aprilie – 8 mai 2016 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 

portofolii de lucrări la nivel de eparhie. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către 
chiriarhul locului și formată din: inspectorul pentru cateheza parohială, inspectorul de religie de la 
Inspectoratul Școlar Județean, responsabilul de cateheză de la nivelul protopopiatului, un profesor de 
religie, un profesor de limba română, un profesor de educaţie plastică şi un copil din școlile partenere 
din Consiliul Consultativ al Elevilor (altul decât cei implicaţi în concurs) - observator. Evaluarea se va 
face conform criteriilor de mai sus.   

 
Etapele desfășurării concursului 
 

Perioada Activitatea 

10-15 decembrie 
2015 

Anunțarea concursului 
Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor din 
cuprinsul Patriarhiei Române. Conceptul va fi publicat și pe prima pagină a 
site-ului www.patriarhia.ro. Centrul de Presă Basilica va promova, prin 
componentele sale, Concursul național de creație „Biserica și Școala din 
sufletul meu”. 

16-20 decembrie 
2015 

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din 
țară. 

21 decembrie 2015 
- 15 ianuarie 2016 

Alcătuirea grupelor de copii participante la concurs (punctele A-B) 

25 decembrie 2015 
– 14 martie 2016 

Realizarea lucrărilor  

15 – 28 martie 2016 Depunerea portofoliilor de lucrări la protopopiate 
Echipele de implementare vor depune lucrările la protopopiate. 



 

 

1 aprilie - 10 aprilie 
2016 

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de protopopiat (acordarea 
premiilor I, II și III) 

11-24 aprilie 2016 Transmiterea către eparhii a celor trei portofolii câștigătoare şi a fișelor 
de evaluare individuală și colectivă 

25 aprilie – 8 mai 
2016 

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de eparhii (acordarea premiilor 
I, II și III) 

4 - 9 mai 2016 Transmiterea portofoliului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a fișelor 
de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic-educațional al 
Patriarhiei Române 

11-20 mai 2016 Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național 
Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere preotul 
coordonator și un reprezentant al copiilor. 

21 mai 2016 Premierea grupelor câștigătoare la nivel național 
Preotul coordonator și un reprezentant al copiilor vor fi premiați, cu ocazia 
hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 

 
 

 


