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Proiect educativ cu participare internațională
„ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN LUME ÎN MILENIUL III”
Ediția a VI-a, anul școlar 2021-2022
Etapa I – 18-19 decembrie 2021

Hristos Se naște, slăviți-L!

Regulament
Argument justificare, context
Într-o lume cu totul bulversată, mișcată din temelii de încercările vremurilor, care părea că
nimeni, niciodată, nu o va zdruncina, credința este singura care mai poate da stabilitate, echilibru
și normalitate. Pentru a nu ne lăsa duși de valul lumii, cuprins de lipsă de speranță, venim să
alungăm norii necredinței prin ochii copiilor, care sunt mai puternici decât cei care ar trebui să le
fie modele.
Pentru a trezi motivația participării la orele de religie, dar și la cursurile școlilor catehetice
de pretutindeni din lume, venim să oferim finalitate și feedback atât elevilor, cât și
profesorilor/preoților/cateheților, ca o satisfacție pentru munca depusă și misiunea mărturisirii
lui Dumnezeu. Înainte de toate, acest concurs se dorește a fi o altă formă a mărturisirii lui
Dumnezeu, prin aplecarea spre studiul biblic, prin participarea la orele de religie/cateheză, prin
timpul dedicat studiului învățăturilor celor sfinte și prin răspunsul fiecărui copil la chemarea din
partea lui Dumnezeu.
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Organizarea concursului reprezintă o strânsă colaborare între mai multe instituții
partenere. Organizatorii principali ai proiectului sunt Mitropolia Clujului, Maramureșului și
Sălajului și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. În același timp, concursul reprezintă activitatea
centrală a proiectului european eTwinning ,,Limbă, Cultură și Civilizație Românească”
2021-2022, inițiat de Colegiul Național Pedagogic ,,Gh. Lazăr” Cluj-Napoca, ce dorește să scoată
în evidență unitatea de credință a celor implicați, de la un capăt la altul al lumii. De asemenea,
echipa Platformei red-religie.ro este colaboratoarea apropiată a celor două instituții organizatoare,
aducându-și aportul major prin intermediul profesorilor de religie care vor sprijini realizarea
concursului. Partenerii acestui concurs, Mitropoliile și Episcopiile sau parohiile ortodoxe
românești din Europa, America, Australia, Africa, Asia, Canada, Republica Moldova vor fi cei
care vor disemina proiectul concurs către comunitățile românești din diaspora.
Scopul implementării acestui proiect este demararea și dezvoltarea unei strânse colaborări
între școlile de stat și parohiile ortodoxe românești de pretutindeni.
Obiectivul proiectului
Prin acest proiect se urmărește participarea elevilor și implicarea cadrelor didactice, preoților,
cateheților care desfășoară ore de religie și activități de catehizare religioasă în școli de stat sau
biserici, în vederea ancorării tinerilor la valorile morale creștine, într-o lume globalizată, o lume în
care aceste valori sunt din ce în ce mai deteriorate. Prin activitățile proiectului, ne propunem
scoaterea în evidență a calităților dobândite de elevii participanți din perspectiva unei învățări de
performanță, bazată pe cunoștințe, abilități și atitudini, conform noului curriculum școlar.
Structura concursului
Activitățile concursului se vor desfășura în două etape, conform următoarelor date:
1. Etapa I: ,,Hristos Se naște, slăviți-L!” - 18-19 decembrie 2021
2. Etapa a II-a: ,,Bucuria Învierii” – 9-10 aprilie 2022
Fiecare etapă de concurs va fi urmată, la un interval de aproximativ o lună, de festivitatea de
premiere, care se va desfășura în bisericile parohiale din care fac parte elevii participanți.
Organizatorii proiectului-concurs:
Mitropolia Clujului, Sălajului și Maramureșului
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
Colegiul Național Pedagogic ,,Gh. Lazăr” Cluj-Napoca
Platforma red-religie.ro
Parteneri:
Mitropolia Ortodoxă a Europei Occidentale și Meridionale
Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord
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Mitropolia Ortodoxă Română a celor Două Americi
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove
Episcopia Ortodoxă Română a Canadei
Parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul” Sydney - Australia
Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Tokyo, Japonia - Asia
Episcopia Ortodoxă din Kenia - Africa
Inspectoratul Școlar Județean Buzău
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Etapa I – ,,Hristos Se naște, slăviți-L!”

Înscrierea participanților se va face în perioada 16.11.2021 - 17.12.2021.
După studierea regulamentului, îndrumătorii/preoții/cateheții elevilor care doresc să se
înscrie în proiect sunt rugați să completeze formularul de înscriere aflat la adresa:
https://forms.gle/aC3BZMGuMyGifvmg8
Din partea participanților se solicită un calculator, tabletă sau telefon, o conexiune bună la internet
și o adresă de e-mail valabilă, utilizată frecvent. Cei care vor avea de realizat eseuri în cadrul
concursului trebuie să se asigure că au instalat programul/aplicaţia Microsoft Word pe
dispozitivul pe care lucrează. Nu există număr limită de elevi pentru înscriere. Pentru
corectitudinea datelor, coordonatorii vor înscrie participanții unul câte unul, în
formular.
Descrierea activității
Concursul

se

va

desfășura

online,

prin

rezolvarea

itemilor/subiectelor

într-un

Formular,,Google Forms”, care va fi distribuit în ziua concursului pe adresele de e-mail ale
coordonatorilor.
Subiectele de concurs se vor transmite și în limbile engleză, franceză, italiană și spaniolă.
Preotul/catehetul/profesorul care efectuează înscrierea copiilor va distribui pe adresa de
e-mail a copiilor sau a părinților cu care s-a realizat înscrierea sursa bibliografică recomandată
pentru temele prevăzute în concurs. Perioada de la data înscrierii și până în ziua desfășurării
concursului va fi suficientă pentru însușirea și consolidarea cunoștințelor de către elevii
implicați în această competiție.
Concursul online va avea loc la data de

18 decembrie 2021 pentru elevii din

România, iar pentru cei din diaspora în 18-19 decembrie. El se va derula astfel: la ora 9.30,
vor fi distribuite pe adresa de e-mail a profesorilor îndrumători/preoților/cateheților link-urile de
conectare la platforma de concurs, diferențiate pe categoriile de vârstă menționate în prezentul
regulament.
Fiecare profesor îndrumător/preot/catehet va redistribui link-urile pe adresa de e-mail a
elevilor înscriși sau a părinților acestora (în situația în care elevii nu dețin adresă de e-mail). Este
recomandabil să se folosească browser-ul Google Chrome. Elevii vor putea accesa linkul primit în
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intervalul orar 10.00-22.00. În țările în care există o diferență de fus orar prea mare față de ora
României, concursul se poate desfășura pe durata a două zile. Subiectele sunt astfel concepute,
încât să poată fi rezolvate în aproximativ o oră. Fiecare va lucra asupra lor atâta timp cât va avea
nevoie. Se poate intra la orice oră dorește elevul, cu obligativitatea de a se încadra în intervalul de
timp destinat concursului pentru elevii din România, respectiv pentru elevii din diaspora. Prin
accesarea link-ului, elevii vor fi conectați la un test online care cuprinde mai multe tipuri de itemi.
Rezolvarea testului implică selectarea sau completarea răspunsurilor aferente fiecărei cerințe și
apăsarea pe butonul Trimitere (Submit). Toate întrebările sunt obligatorii, iar testul poate fi
parcurs o singură dată.

Precizări importante:
- Se recomandă atenție maximă la completarea datelor de înscriere, atât în Formularul de
înscriere, cât și în Formularul de concurs. Coordonatorii vor sta de vorbă cu elevii și-i vor
instrui cum să-și înscrie datele în Formularul de concurs. Vor pune la dispoziția elevilor
tutorialul de mai jos, în limba română sau engleză. Adresa de e-mail a profesorului va fi scrisă
corect. Pe baza lor vor fi expediate link-urile de concurs, apoi se vor completa clasamentele și
diplomele.
-

Furnizarea unei adrese de e-mail greșite (chiar dacă o singură literă este omisă) duce
la imposibilitatea comunicării ulterioare cu organizatorii.

- La completarea formularului de înscriere sau de concurs, introduceți mai întâi Numele
de familie, apoi Prenumele, pentru a fi posibilă ordonarea alfabetică a participanților.
- Pentru a respecta cu strictețe înscrierea datelor, modalitatea de ataşare a fotografiilor (acolo
unde va fi cazul pentru creațiile plastice, la clasele mici) precum și a documentului în format
word cu eseurile, vă rugăm să urmăriți tutorialul la

următorul

https://www.youtube.com/watch? v=1jwyG_hKxlw - varianta

link:
în

limba

română,

https://www.youtube.com/watch?v=YoltlUKj62c – varianta în limba engleză.
Cei care nu vor respecta înscrierea corectă a elevilor riscă să nu fie regăsiți în formularul de
colectare a datelor.
Premiile
Se vor acorda premii și mențiuni în ordinea punctajelor obținute, pentru fiecare categorie
de vârstă. Tuturor celorlalți elevi li se vor acorda diplome de participare.
Rezultatele finale se vor transmite în termen de 15 zile de la data desfășurării concursului.
Profesorii/cateheții, care vor primi rezultatele, vor aduce aceste rezultate la cunoștința preotului
(care va realiza premierea în biserică), cu cel puțin două săptămâni înainte de premiere, pentru o
mai bună organizare a acesteia.
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Diplomele vor fi elaborate într-un mod personalizat de către Departamentul Catehetic al
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și se vor trimite în format digital profesorilor/preoților de
către coordonatorii concursului. Se recomandă ca preoții/profesorii să tipărească diplomele și să
premieze elevii în mod public, în biserică, în cadrul slujbelor parohiei de care
aparțin, în fața întregii adunări a credincioșilor, pentru a fi apreciați de către aceștia. Preotul va
facilita această manifestare pentru a răsplăti efortul și motivația copiilor. Ca premiu din partea
organizatorilor, elevii vor primi pe lângă diplomă și o carte digitală cu ISBN, ai cărei autori vor
fi chiar ei. Cartea va cuprinde eseurile și creațiile plastice ale tuturor copiilor participanți la
concurs.
Suplimentar, în funcție de resursele financiare de care dispun, se recomandă
fiecărei parohii/instituții de învățământ acordarea unui mic premiu tuturor
copiilor participanți la concurs.
Grupul țintă
Concursul se desfășoară pe şase niveluri/grupe de vârstă, corespunzătoare următoarelor
clase:
Nivelul claselor: P-1-2 (6-8 ani);
Nivelul claselor: 3-4 (9-10 ani);
Nivelul claselor: 5-6 (10-12 ani);
Nivelul claselor: 7-8 (13-14 ani);
Nivelul claselor: 9-10 (15-16 ani);
Nivelul claselor: 11-12 (17-18 ani);
Copiii cu CES (de orice vârstă).

Detalii despre subiectele și cerințele concursului
Elevii vor pregăti subiectele propuse pe baza tematicii despre Nașterea Domnului, conform
fiecărui nivel. De exemplu, aceleași subiecte vor fi pregătite și de un elev de clasa III, dar și de un
elev de clasa a IV-a. Același lucru este valabil şi pentru toate celelalte niveluri. Elevii din clasele P, I
și II, vor avea de realizat o creație plastică încadrată în motivul sărbătorii Nașterii Domnului, pe
o temă dată, pusă la dispoziție în ziua concursului. Elevii de la clasele III-IV, respectiv V-VI, vor
avea câte un formular ce va cuprinde cunoștințe religioase pe tema Nașterii Domnului.
Începând de la clasa a VII-a până la a XII-a, elevii vor realiza un eseu pe tematica acestei
sărbători, titlul fiind dat în ziua concursului.
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Cerințele concursului vor fi cuprinse într-un Formular Google unde vor fi introduse
lucrările elevilor. Creațiile plastice vor fi fotografiate clar, cu lumină suficientă, sau vor fi
scanate, apoi vor fi inserate în Formularul Google, în spațiul destinat atașării fotografiilor.
Eseurile vor fi scrise într-un document Word și inserate în formular. Acestea pot fi
redactate atât în limba română, cât și în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă și rusă.
Etapele proiectului și perioada de desfășurare
Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 luni (01.11.2021-31.01.2022), pe parcursul cărora se
vor desfășura următoarele activități:
1. Diseminarea informațiilor privind proiectul, în perioada 01.11.2021 – 15.11.2021
2. Înscrierea participanților, în perioada 16.11.2021- 17.12.2021
3. Concurs on-line, în data de 18.12.2021, orele 10.00-21.00, pentru elevii din România,
respectiv 18-19.12.2021, pentru elevii din diaspora.
4. Premierea elevilor se va realiza de către preoți în data de 30.01.2022 (duminică
-,,Sfinții Trei Ierarhi), în bisericile de care aparțin elevii. Elevii vor fi însoțiți de către
părinți.
Informații privind numărul de participanți:
Fiecare școală/parohie are dreptul să-și înscrie câți participanți dorește, conform categoriei de
vârstă.
Tematica de concurs : Nașterea Domnului
Nivelul P-I, II – realizarea unei creații plastice cu conținut tematic legat de sărbătoarea
Nașterii Domnului (subiectul temei se va da în ziua concursului). Creația plastică se va realiza în
orice tehnică: creioane colorate, acuarele, tempera etc. Elevii vor alege, după preferință, o singură
temă.
Teme la alegere: ,,Îngerii – ocrotitorii mei și ai Pruncului Iisus” sau „Raiul prin ochi
de copil”;
Nivelul III-IV – cunoștințe despre subiectul: ,,De la Magii călăuziți de stea la Nașterea
Domnului”
Nivelul V-VI – cunoștințe despre subiectul: ,,De la Profeții vestitori ai venirii lui Mesia la
Nașterea Domnului”
Nivelul VII-VIII – realizarea unui text narativ – eseu argumentativ, specific duhului sărbătorii
Nașterii Domnului, privind relația elevului cu Dumnezeu (subiectul temei se va comunica în ziua
concursului).
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Nivelul IX-X – Realizarea unui eseu, specific duhului sărbătorii Nașterii Domnului, privind
cunoașterea lui Dumnezeu (subiectul temei se va da în ziua concursului).
Nivelul XI-XII - Realizarea unui eseu, specific duhului sărbătorii Nașterii Domnului (subiectul
temei se va da în ziua concursului).
Copiii cu CES posibilități:

La alegere, unul dintre subiectele de mai jos, fiecare după

- realizarea unei creații plastice (desen-culoare)
- realizarea unei compuneri,
- alegerea unui Formular Google de la clasa 3-4 sau 5-6.
Protecția datelor:
Datele personale ale elevilor și ale profesorilor vor fi folosite numai în scop educativ, pentru a
promova concursul și rezultatele acestuia, conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor). Prin participarea la acest concurs, candidații,
profesorii împreună cu elevii și părinții acestora, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în
scopul mai sus menționat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa concursului:
alaturid ehristos2021@gmail .com

Bibliografie recomandată:
https://www.crestinortodox.ro/credinta-pentru-copii/biblia-pentru-copii/
https://www.bisericaortodoxafirenze.org/biblia-pentru-copii
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/
Uy5DLiBDT1JJTlQgTE9H/#p=73
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/
Uy5DLiBDT1JJTlQgTE9H/#p=73
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP/
#p=29
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