Inspectoratul Școlar
Judetean Timiș

Liceul Pedagogic
,,Carmen Sylva” Timișoara

Nr. ………………

Arhiepiscopia Ortodoxă Română
a Timișoarei

Nr. ………………

Nr. …………………

REGULAMENT

Avizat,

Inspector şcolar general,
Prof. Aura Codruţa Danielescu

Avizat,
Inspector şcolar pentru disciplina Religie

Prof. Daniela Buzatu
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Liceul Pedagogic
,,Carmen Sylva” Timișoara
Director,
Prof. Cornel Petroman

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei
IPS Ioan Selejan

Consilier Învățământ
Preot Sorin Lungoci

Parohia Ortodoxă Română
Timișoara Fabric Est
Pr. Aurel-Cristian Tomescu

ORGANIZATORI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei
Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara
Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est
Concursul este cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş
I. ECHIPA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:
Profesor Daniela Buzatu - Inspector şcolar pentru disciplina Religie;
Preot Sorin Lungoci - Consilier sector învăţământ şi activităţi cu tineretul;
Profesor Delia Tomescu - Coordonator concurs;
Preot Cristian Tomescu - Referent catehetic, iniţiatorul concursului;
Cadrele didactice din școli, preoții din parohi și organizatorii din centrele zonale.
II. PARTENERII:
Consiliul Judeţean Timiş;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş;
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara;
Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est;
Colegiul Național de Artă ,,Ion Vidu” Timişoara;
A.P.O.R. Timiș și celelalte școli și parohi participante la concurs.
III. TEMA:
SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL ȘI EDUCAȚIA CREȘTINĂ AZI
IV. SCOP:
Scopul concursului este dezvoltarea spirituală, morală, culturală a elevilor creştin-ortodocşi prin intensificarea cooperării şi
colaborării în domeniul învăţământului religios preuniversitar între Biserică, şcoală, familie și comunitate.
V. OBIECTIVELE CONCURSULUI :
O.1. Realizarea de materiale cu specific literar-artistic și religios de către peste 150 de elevi din clasele II-VIII din Judeţul
Timiş în cadrul concursului în perioada 3.10 – 11.11.2016
O.2. Exprimarea cunoştinţelor şi trăirilor religioase de către peste 150 de elevi participanţi la concurs în perioada 3.10 –
11.11.2016
O.3. Colaborarea profesorilor de religie şi preoţilor din peste 40 şcoli şi parohii în perioada 3.10 – 11.11.2016
pentru desfăşurarea concursului.
O.4. Consolidarea relaţiei Şcoală, Biserică, familie și comunitate prin implicarea în concurs: a peste 150 de elevi şi a
părinţilor acestora, a profesorilor de Religie şi preoţilor din peste 40 de şcoli şi parohii în perioada 3.10 – 11.11.2016.
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VI. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
a) Concursul va avea șase secţiuni pe tema dată:
- clasele II-IV: - memorare şi recitare de poezie religioasă;
- realizare de desen religios.
- clasele V-VI: - realizare de desen religios
- clasele VII-VIII: - scriere şi prezentare de eseu religios.
- clasele V-VIII: - interpretare de priceasnă bisericească;
- interpretare de cântare bisericească psaltică.
b) Concursul se va desfăşura în trei etape:
- locală: în fiecare şcoală / parohie, până la data de 3.11.2016,
- zonală: între 07.11.2016 şi 8.11.2016, în 10 centre zonale: la Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara, Parohia
Ortodoxă Română ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Timișoara, Giarmata Vii, Belinț, Cărpiniș, Deta, Făget, Lenauheim, Lugoj şi
Sânnicolau Mare (Anexa 1).

- finală, la Colegiul de Național Artă ,,Ion Vidu” Timişoara, în data de 11.11.2016 ora 13.00.
c) Se vor acorda premii: I, II şi III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, la fiecare etapă.
VII.CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Grupul ţintă sunt elevii de nivel: primar şi gimnazial (clasele II-VIII) din şcolile şi parohiile judeţului Timiş.
Pe secţiuni se va concura cu o singură poezie, cu o sigură priceasnă bisericească, cu un singur desen şi cu un singur eseu.
Un elev poate participa la cel mult 2 secţiuni.
În realizarea desenelor şi a eseurilor şi în alegerea poeziilor şi pricesnelor pot fi luate în considerare următoarele aspecte
legate de tema concursului: Ce este educația creștină ? Care este scopul învățăturii creștine? Iisus - Învățătorul Dumnezeiesc
al creștinilor? Rostul orei de Religie în școală. Viața și slujirea Sfântului Antim Ivireanul. Activitatea tipografică și culturală a
Sfântului Antim Ivireanul. Mucenicia Sfântului Antim Ivireanul. Sfântul Antim Ivireanul model de trăire și răspândire a
învățăturii creștine pentru creștinii de azi.
La faza locală numărul de elevi participanţi este nelimitat. În urma fazei locale, pe şcoală şi parohie, doar câştigătorul locului
I, de la fiecare secţiune va participa la faza zonală, iar la faza finală se vor califica doar câştigătorii locului I de la fiecare
secţiune din cele 10 centre zonale.
La clasele II-IV, la secţiunea de poezie religioasă, se punctează doar memorarea şi recitarea poeziei.
Concurenţii de la secţiunea desen religios vor realiza desenul în cele 10 centre zonale, odată cu desfăşurarea celorlalte probe
din concurs.
Desenul se va realiza doar pe hârtie format A.4 în: creion, creioane colorate şi creioane cerate, iar timpul de lucru va fi de
2 ore.
Eseul va fi realizat acasă, la faza locală, la faza zonală el va fi doar citit. Eseul va fi de maxim o pagină, caracterele vor fi
Times New Roman de 12 mm, cu spaţiere de 1,5 rânduri; eseurile mai mari de o pagină nu vor intra în concurs. Ceea ce este
foarte important în scrierea eseului este creativitatea şi originalitatea, eseul cuprinzând trei părţi: introducerea, cuprinsul şi
încheierea.
La sfârşitul fiecărei faze se va întocmi de către organizatori un proces verbal în care se va specifica numărul elevilor
participanţi pe secţiuni, şcolile şi parohiile de unde sunt, numele și prenumele câştigătorilor pe secţiuni și numele
îndrumătorului, numele şi funcţia membrilor juriului.
Numele tuturor elevilor calificaţi la faza zonală de la fiecare secţiune şi al coordonatorilor, precum şi eseurile (cl.VII-VIII) şi
poeziile (cl. II-IV) vor fi transmise prin intermediul e-mail-ului la centrele zonale arondate până la data 4.11.2016. Totodată se vor
transmite şi datele elevilor (pentru întocmirea actelor de decontare a finanţării de la Consiliul Judeţean Timiş conform legilor în
vigoare) şi procesul-verbal încheiat la sfârşitul fazei locale, scanat în format pdf, la centrele zonale unde sunt arondate şcolile şi
parohiile.
Elevii câştigători la faza zonală vor concura cu aceleaşi desene, poezii, pricesne şi eseuri la faza finală.
Numele elevilor câştigători şi procesul-verbal încheiat la sfârşitul fazei zonale scanat în format pdf vor fi transmise prin email coordonatorului concursului, de către responsabilii centrelor zonale, în ziua desfășurării concursului.
VIII. CRITERII DE EVALUARE:
a) - Secţiunea de memorare şi recitare de poezie religioasă (II-IV): corectitudine text în exprimare, dificultate text,
corectitudinea învăţăturii creştine, recitare şi trăire religioasă.
b) - Secţiunea de scriere şi prezentare de eseu religios (VII-VIII): corectitudinea învăţăturii creştine, stil, originalitate,
corectitudine gramaticală, prezentarea citită a eseului.
c) - Secţiunea de desen religios (II-IV şi V-VI): respectarea temei şi originalitate.
d) - Secţiunea interpretare de pricesne bisericești și cântare bisericească psaltică (V-VIII): grad de dificultate, originalitate,
prezentarea artistică şi trăirea religioasă. ( vezi ANEXA 2- fişe de jurizare individuale şi colective).
Juriile vor fi formate din: directori de şcoală, preoţi, profesori de Religie, responsabili ai proiectului ,,Hristos împărtăşit
copiilor", diferite personalităţi şi alte cadre didactice.
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IX. DATE DE CONTACT: e-mail: tomescuaurel@gmail.com,
tel. : Prof. Delia Tomescu – 0732514088 și Referent catehetic Pr. Aurel-Cristian Tomescu - 0729109649
Coordonator concurs
Prof. Delia Tomescu

