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I. ORGANIZATORI
ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BILED
LICEUL TEHNOLOGIC ,,Petre Mitroi” BILED
II. COFINANŢATOR
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
III. INSTITUŢII PARTENERE
Protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei
Parohiile şi şcolile implicate în concurs
Facultatea de arte și design, U.V. din Timișoara
Liceul de Arte Plastice din Timişoara
IV. ECHIPA DE COORDONARE A CONCURSULUI
Profesor de religie ortodoxă, Dana Nicoleta Ruscu
Coordonarea concursului se desfăşoară cu sprijinul şi colaborarea:
Profesorului Daniela Liliana Buzatu - Inspector şcolar pentru Disciplina Religie
Preot Constantin Sorin Lungoci - Consilier Sector învăţământ şi activităţi cu tineretul
Profesor univ. dr. Vică Adorian, Decan al Facultătii de Arte și Design, U.V. din Timișoara
Lector univ. dr. Silvia Trion - Specializare Restaurare și Conservare Facultatea de Arte și
Design, U.V. din Timișoara
Profesor drd. Veronica Adorian, Director/ Liceul de Arte Plastice din Timişoara
Profesor Nicoleta Spătar, profesor al Liceului de Arte Plastice din Timișoara
Profesor drd. Iuliana Ceapsa, profesor al Liceului de Arte Plastice din Timișoara
Profesor Eugenia Drăgoi Banciu, profesor al Liceului de Arte Plastice din Timișoara
V. TEMA CONCURSULUI
,,BUCURIA NAŞTERII DOMNULUI ÎN SUFLET DE COPIL”
VI. BENEFICIARII CONCURSULUI
Concursul judeţean de cultură religioasă ,,Bucuria Naşterii Domnului în suflet de copil”
se adresează elevilor de clasa a III – a din şcolile judeţului Timiş.
VII. 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.
VIII. 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.
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IX. LOCUL DESFĂŞURĂRII
Faza locală se va desfăşura în fiecare unitate de învăţământ/parohie înscrisă în concurs,
iar faza judeţeană se va derula prin intermediul poştei electronice.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
X. ETAPA DE ÎNSCRIERE
Etapa de înscriere a elevilor în concurs se va derula în săptămâna 09.XI.201614.XI.2016, perioadă în care profesorii de religie/preoţii vor transmite numărul elevilor înscriși
și numele coordonatorilor pe adresa (invatamant@arhiepiscopiatimisoarei.ro).
XI. APLICAREA CONCURSULUI
Faza locală
Coordonatorii fazei locale, în fiecare unitate de învăţământ înscrisă în concurs, vor fi:
profesorul de religie ortodoxă care predă la clasa(ele) aplicantă(e), preotul responsabil cu
cateheza şi învăţătorul clasei(lor).
Faza locală se va aplica în perioada 14.XI.2016 – 22.XI.2016. În ziua stabilită de comun
acord între coordonatori pentru desfăşurare, fiecare concurent va primi formularul de concurs
cu barem de corectare (Anexa 1) şi va rezolva individual sarcinile şi exerciţiile propuse după
ce, în prealabil, coordonatorii au explicat modul de lucru şi de evaluare.
Faza judeţeană
Elevii câştigători ai premiului I la faza locală pot participa la faza judeţeană. În această
etapă se concurează cu o lucrare artistico-plastică pe tema concursului (ex: machetă, colaj,
felicitare, planşă desenată, planşă pictată etc.) ce poate fi realizată de concurenţi prin mijloace de
creaţie la alegere. Lucrarea va fi fotografiată clar, din diverse unghiuri, iar folderul va fi transmis
de către profesorii de religie coordonatori pe adresa dananicoletaruscu@yahoo.com. Termen
limită – 25.XI.2016.
XII. JURIZAREA
Faza locală
Corectarea lucrărilor se va face de către partenerii implicaţi în coordonarea concursului
din fiecare şcoală. În urma evaluării, se va stabili clasamentul final, completându-se tabelul de
evaluare și procesul verbal de jurizare (Anexa 2).
Faza judeţeană
Lucrările vor fi evaluate de către o comisie formată din profesori de specialitate. Criterii
de jurizare: frumuseţea exprimării plastice, originalitatea, stilul. Rezultatele, vor fi comunicate în
data de 28.XI.2016 pe adresele de mail.
XIII. PREMIEREA
Toţi copiii participanţi vor fi recompensaţi cu diplome şi premii de participare acordate
de către Arhiepiscopia Timişoarei, Consiliul Judeţean Timiş și parohii. Festivităţile de premiere
vor fi organizate în biserici. Vor fi invitaţi la aceste festivităţi membri ai comunităților locale.
Premiile se vor prelua de la protopopiate de către preoţii parohi. Tabelul de confirmare
a primirii premiilor (Anexa 3), semnat de elevi şi avizat de preotul paroh/directorul de şcoală,
precum şi actele din Anexa 2 vor fi predate la Sectorul Învăţământ al Arhiepiscopiei Timişoarei
până cel târziu la data de 24.XI.2016.
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