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    Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş                                         Arhiepiscopia Timişoarei        

            Nr. 8955/16.10.2014                                                                 Nr. 3379 –C/2014             

BUCURIA PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI 
 

CONCURSUL JUDEŢEAN „BUCURIA NAŞTERII DOMNULUI 
ÎN SUFLET DE COPIL”,ediţia a II-a 

 

 
 

 

 
                    Avizat, 

          Inspector şcolar general,                       Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei 

       Prof. Aura Codruţa Danielescu                                                                

                       

               Avizat,                                           Avizat, 

       Inspector şcolar,                          Inspector şcolar,                                                                                    

    Prof. Daniela Buzatu                      Prof. Anca Simeria                                                                                                
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I. ORGANIZATOR 

ARHIEPISCOPIA  ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI, 

prin Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul  

Concursul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş 

II. COORDONATOR 

*Profesor metodist Dana Nicoleta Ruscu 

- cu sprijinul, îndrumarea şi colaborarea: 

*Inspector şcolar pentru disciplina Religie, Profesor Daniela Buzatu 

*Inspector şcolar pentru Învăţământul Primar, Profesor Anca Simeria 

III. PARTENERI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

LICEUL  TEHNOLOGIC ,,Petre Mitroi”  BILED - Director, Profesor Daniel Borlovan 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BILED - Paroh, Preot Marius Ruscu 

IV.A TEMA CONCURSULUI 

,,BUCURIA NAŞTERII DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL” 

IV.B  BENEFICIARII  CONCURSULUI 

Concursul judeţean ,,Bucuria Naşterii Domnului în suflet de copil” se adresează elevilor 

de clasa a IV – a. 

V.  SCOPUL CONCURSULUI 

 Afirmarea credinţei ortodoxe prin aplicarea învăţăturii dreptei credinţe şi prin integrarea 

valorilor, a cunoştinţelor şi a deprinderilor religios – morale în viaţa personală şi a comunităţii. 

VI. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

Prin intermediul acestui concurs ne propunem ca elevii: 

-să observe şi să selecteze situaţiile care definesc şi caracterizează un adevărat creştin; 

-să exprime, într-un mod propriu, sentimentele prilejuite de Naşterea Pruncului Sfânt; 

-să aplice învăţăturile moral-religioase în viaţa personală. 

VII. LOCUL DESFĂŞURĂRII 

Concursul nu necesită deplasări; se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ înscrisă 

în concurs. 

VIII. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

VIII.A. ETAPA DE ÎNSCRIERE 

Până în data de 19.XI.2014 se va desfăşura etapa de înscriere a elevilor la concurs, se vor 

semna parteneriatele privitoare la desfăşurarea acestui concurs (ANEXA 1) şi se vor prelua de la 

părinţi acceptul pentru înscrierea copiilor (ANEXA 2). 

  Joi, 20 noiembrie 2014, preoţii vor comunica către oficiile protopopeşti numărul de 

elevi participanţi la concurs. 

  Tabelul (ANEXA 3) cu elevii înscrişi la concurs, avizat de conducerea şcolii şi a 

parohiei şi semnat de elevi, va fi trimis la oficiile protopopeşti sau la Sectorul Învăţământ al 

Arhiepiscopiei Timişoarei până la data de 26 noiembrie a.c. 
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VIII.B. APLICAREA CONCURSULUI 

Faza iniţială 

Partenerii care vor coordona concursul în şcoală vor fi: profesorii de religie ortodoxă şi 

învăţătorii care predau la clasa a IV-a, precum şi preotul responsabil cu cateheza. 

  Formularele de concurs, baremul de corectare şi tabelul de evaluare va fi transmis 

electronic în şcoli în data de 24.11.2014 la ora 08:00. 

  Faza iniţială a concursului se va aplica în una din zilele săptămânii 24.XI.2014 – 

28.XI.2014, stabilită de comun acord între parteneri. 

Faza finală 

   Elevii câştigători ai premiului I la faza iniţială se califică la faza finală a concursului. 

Aceştia, vor parcurge următorii paşi organizatorici: 

   În săptămâna 02.XII.2014 – 05.XII.2014 vor alcătui o compunere pe tema ,,Bucuria 

Naşterii Domnului în sufletul meu”. Lucrarea va fi redactată cu caractere Times New Roman de 

12 mm, cu spaţiere de 1,5 şi nu va depăşi o pagină. 

   În data de 05.XII.2014 lucrările vor fi transmise de către profesorul coordonator la 

adresa de e-mail a coordonatorului concursului. 

IX. MODUL DE JURIZARE 

A. Faza iniţială 

Evaluarea se va realiza pe baza baremului de corectare, a itemilor şi a criteriilor stabilite 

în acest sens. Corectarea lucrărilor se va face de către partenerii implicaţi în coordonarea 

concursului în fiecare şcoală, respectându-se baremele. În urma evaluării, prin efectuarea mediei 

aritmetice, se va stabili clasamentul final.  

B. Faza finală 

Lucrările vor fi corectate de către o comisie formată din profesori cu dublă specializare: 

Teologie – Română. Criteriile de jurizare: exprimarea convingătoare a trăirii ortodoxe, 

corectitudinea şi frumuseţea exprimării, originalitatea, stilul. Rezultatele vor fi comunicate în 

data de 11.XII.2014. 

X. PREMIEREA 

La fiecare grup de concurenţi se va acorda câte un premiu I, II, III şi trei menţiuni. Se va 

aplica, la nevoie, proba de baraj anexată baremului de corectare. Toţi ceilalţi participanţi vor fi 

recompensaţi cu premii de participare. 

Premiile pentru faza iniţială a concursului se vor prelua de la protopopiate în zilele de 4 si 

5 decembrie a.c. de către preotul paroh. 

Festivitatea de premiere pentru faza iniţială a concursului va fi organizată de către 

parohiile implicate. Vor fi invitaţi la această festivitate: familia copiilor implicaţi, cadrele 

didactice, directorii şcolilor şi alţi membri ai comunităţii.        

La faza finală se vor atribui: Premiul I, Premiul II, Premiul III şi trei menţiuni. Atât 

diplomele, cât şi premiile vor fi transmise prin colet poştal pe adresa şcolilor câştigătoare, până 

în data de 18.XII.2014.  

XI. DATE DE CONTACT 

Coordonatorul concursului – dananicoletaruscu@yahoo.com, tel. 0731330072 

mailto:dananicoletaruscu@yahoo.com

