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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”, TIMIŞOARA

Concursul național
Cenaclul literar ”Bucuria cuvântului”,
ediția a VIII-a
Tema: Maica Domnului, Maica neamului creștinesc

Proiect educațional înscris pe
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
al Inspectoratului Școlar Județean Timiș

Martie 2018, Timișoara
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INIȚIATOR PROIECT: Prof. Adela Panait, director și prof. limba și literatura română, Școala
Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

ECHIPA DE PROIECT:
•

Prof. Alina-Simona Gheran, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Mihaela Ritter, prof.învățământ primar ”Școala Gimnazială ”Sfântul Antim Ivireanul”

•

Prof. Amalia Doboș, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Mariana Mera, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Marius Stolojescu, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Cristina Caucar, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Andrea Constantin, prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Ramona Dăcilă, prof. limba germană, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Delia Secula, prof. engleză, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Daniel Lemeni, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Ioana Dragomir, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Narcisa Ramona Oneșan, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sfântul Antim
Ivireanul”

•

Ioana Popescu, director de promovare Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

Partenerii proiectului:
•
•

Prof. Daniela Buzatu, inspector școlar ISJ Timiș
Prof. Patricia Pisano, inspector școlar ISJ Timiș

•

Preot consilier Cristian Pavel, Arhiepiscopia Timișoarei

•

Preot consilier Sorin Lungoci, Arhiepiscopia Timișoarei

•

Diacon consilier Timotei Anișorac, Arhiepiscopia Timișoarei

•

Buzner Ciprian, președinte Asociația Prologos

JURIUL DE EVALUAREA A LUCRĂRILOR:
•

Prof. Adela Panait, director și prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim
Ivireanul”

•

Prof. Alina-Simona Gheran, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Amalia Doboș, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Mariana Mera, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
3

•

Prof. Marius Stolojescu, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Cristina Caucar, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•
•
•

Prof. Narcisa Ramona Oneșan, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sfântul Antim
Ivireanul”
Prof. Daniel Lemeni, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Ioana Dragomir, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”

•

Prof. Andrea Constantin, prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim
Ivireanul”

•

reprezentant Arhiepiscopia Timișoarei

PARTENERI:
• Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei
• Arhiepiscopia Aradului
• Asociația Prologos
• Inspectoratul Şcolar Județean Timiș
• Biblioteca Județeană Timiș
• Școala Anastasia Popescu din București
• Școala Sfinții Trei Ierarhi din București
• Școala și Grădinita Sfinții Martiri Brâncoveni din Constanța
• Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca
• Școala Primară Sfântul Ierarh Nicolae din Arad
• Școala Varlaam Mitropolitul din Iași (?)
• Alte școli care doresc să participe la proiect.

ARGUMENT:
În contextul actual al realizării procesului de învăţământ instituţional se observă tot mai mult
un grad de oboseală accentuată la elevi şi o scădere a motivaţiei învăţării cauzate de influenţele directe
şi indirecte ale mediului social, economic, cultural, tehnic şi politic asupra familiilor copiilor. De
aceea creşte tot mai mult rolul educaţiei nonformale în formarea şi dezvoltarea la elevi a unor
deprinderi şi, mai apoi, a unor competenţe de învăţare, de atitudine şi de comportament care să aducă
satisfacţie atât copilului, cât şi familiei din care face parte acesta, precum şi şcolii (în ultimă instanţă).
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Din ediţiile anterioare ale proiectului, am constatat că există câteva puncte tari ale acestuia care
ne determină să considerăm oportună continuarea lui şi anume:
• activităţile din proiect sunt atractive, modul de organizare este diferit faţă de formatul standard al
activităţilor didactice;
• activităţile sunt adaptate la grupele de vârstă implicate;
• atmosfera este entuziastă;
• copiii se simt valorizaţi şi au mai multă încredere în propriile capacităţi de exprimare orală;
• se formează la copii deprinderea de a fi exigenţi şi corecţi în aprecierea valorilor autentice;
• se dezvoltă creativitatea artistică a copilului şi deci se cultivă sensibilitatea lui la frumos.
Ca urmare, în opinia noastră, proiectul este relevant, deoarece:
a. în raport cu educaţia nonformală răspunde obiectivelor de dezvoltare armonioasă a gândirii, a
creativităţii şi a învăţării limbii române prin activităţi nonformale care dezvoltă inteligenţa
emoţională, inteligenţa fizică, inteligenţa spirituală şi inteligenţa mentală a copiilor; totodată
proiectul este relevant pentru că prin activităţile nonformale pe care le promovează se centrează
pe educaţia prin valorificare a potenţialului creator al copiilor;
b. din perspectiva grupului-țintă proiectul dezvoltă competenţele sociale (receptivitatea, respectul
reciproc, susţinerea, colaborarea, recunoaşterea socială, spiritul competitiv de bună calitate),
divertismentul de bună calitate;
c. dat fiind specificul unităţii noastre de învăţământ, considerăm că proiectul nostru este relevant şi
în contextul dezvoltării de parteneriate educaţionale benefice pentru răspândirea în
comunitate, în general, şi în cea şcolară şi familială, în special, a valorilor morale civice şi
creştine, în egală măsură (unul dintre motivele pentru care am pus proiectul sub patronatul spiritual
al Maicii Domnului, prin tematica pe care o propunem prin anumite activităţi din proiect);
Considerăm de asemenea că proiectul nostru îşi susţine relevanţa şi prin câteva elemente
originale şi de oportunitate cum ar fi: încurajarea cultivării talentului copiilor încă de la o vârstă
şcolară mică; un raport echilibrat între tradiţie şi inovaţie (talent şi muncă); valorificarea rezultatelor
prin mijloace media diverse şi prin publicarea creaţiilor inclusiv în revista şcolii noastre, implicarea
în proiect a unor parteneri instituţionali remarcabili.
Proiectul a demarat în iarna anului 2014 cu organizarea primului Cenaclul literar cu tema ”Mihai
Eminescu” la care au participat toți copiii școlii fără a fi preselectați. Pe parcursul anului 2015, cea
de-a a II-a ediție a Cenaclului literar (15 ianuarie 2015) s-a desfășurat sub forma unui concurs cu tema
”Mihai Eminescu”. Începând cu cea de-a treia ediție, Cenaclul literar a primit denumirea de ”Bucuria
cuvântului”, iar tema a fost ”Primăvara din sufletul mamei” (19 martie 2015). Cu această ocazie am
demarat parteneriate cu Biblioteca Județeană Timiș și Radio Timișoara. Cu prilejul încheierii anului
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școlar 2014-2015 am organizat Cenaclul literar ”Bucuria cuvântului”, cu tema ”Copilăria” (11 iunie
2015). În anul școlar 2015-2016 Cenaclul literar a avut două teme: ”Sfântul Andrei, ocrotitorul
României” și ”Mihai Eminescu, Sfântul Antim Ivireanul – ctitori de limbă și cultură românească”,
iar în anul școlar 2016-2017 a avut aceeași temă ”Sfântul Andrei, ocrotitorul României”.

SCOPUL PROIECTULUI:
Încurajarea și stimularea talentelor literare ale elevilor din ciclul primar și gimnazial la nivel național.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Promovarea tinerelor talente prin realizarea de către elevii participanți a unor eseuri și poezii
închinate Maicii Domnului sau mamei.
2. Formarea deprinderii de a lucra pe o temă anume și îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre
elevii şi profesorii din mediul şcolar şi extra-şcolar.
3. Oferirea unor oportunităţi de afirmare şi de punere în valoare a personalităţii creatoare a elevilor,
prin publicarea lucrărilor în revista școlară „Bucuria cuvântului”, în alte reviste școlare, respectiv întrun volum de poezie intitulat Bucuria cuvântului ce va cuprinde poeziile premiate la toate edițiile
Cenaclului literar.
4. Organizarea în semestrul II a Cenaclului literar “Bucuria cuvântului” cu tema:” Maica Domnului,
Maica neamului creștinesc”

GRUPUL ȚINTĂ:
•

beneficiari direcți: 180 elevi, din clasele pregătitoare până la clasa a VIII-a la nivel național

•

beneficiari indirecți: părinții copiilor, cadrele didactice, 10 școli participante

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
În desfăşurarea activităţilor, se disting două etape importante:
1. înscrierea școlilor participante în proiect;
2. desfășurarea Cenaclului literar.
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI:
În vederea monitorizării proiectului se vor organiza discuții de analiză a:
•

stadiului implementării proiectului și problemelor întâmpinate: soluții, termene, responsabili;

•

următorilor pași, responsabili, termene.

Evaluarea va avea în vedere: rezultatele și impactul la nivelul beneficiarilor (direcți și indirecți) și a
unităților școlare partenere, comunicarea în echipă, organizarea, administrarea bugetului, depășirea
punctelor critice, ce am învățat ca urmare a implementării acestui proiect, cum se poate extinde și
continua proiectul. Evaluarea va fi realizată de echipa de management a proiectului

MEDIATIZARE:
În vederea promovării, mediatizării și diseminării proiectului se vor utiliza următoarele canale:
•

afișaj în spațiile special destinate din cadrul bisericilor parohiale din Arhiepiscopia Banatului

• TVR Timișoara și Radio Timișoara (conform acordurilor de parteneriat Nr.3821/1.04.2015 și Nr.
29/3.04.2015)
• TV Trinitas și Radio Trinitas
•

blogul Timișoreni (www.timisoreni.ro)

•

site-ul școlii (www.scoalaortodoxa.ro)

•

rețeaua de comunicare prin email a școlilor ortodoxe din țară

•

rețeaua de comunicare prin email a școlilor din Timiș

•

afișaj la sediile partenerilor proiectului

• rețelele
noastre
de
socializare
(https://www.facebook.com/ScoalaSfAntim
https://www.facebook.com/gradinita.troita?ref=hl)
•

revista Școlii Gimnaziale “Sf. Antim Ivireanul”: ”Bucuria cuvântului” și alte reviste școlare

• Volum de poezie Bucuria cuvântului ce va cuprinde poeziile premiate la toate edițiile
Cenaclului literar
•

Supliment la revista Arhiepiscopiei Timișoarei ”Învierea”

•

Revista Bibliotecii Județene Timiș ”Lumea cărții”

•

Postarea proiectului educațional pe site-ul ISJ Timiș

•

Platforma www.didactic.ro

•

youtube (pe canalul de comunicare ”Școala ortodoxă”)
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
➢ Tipul concursului: Național.
➢ Tematica Concursului național Cenaclul literar ”Bucuria cuvântului”, ediția a VIII-a ”Maica
Domnului, Maica neamului creștinesc” este: Maica Domnului sau mama.
➢ Lucrările vor fi creații proprii ale elevilor din ciclul primar și gimnazial: poezie sau eseu,
despre Maica Domnului sau mama.
➢ Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se următoarele criterii:
o originalitatea și creativitatea acesteia
o corectitudinea exprimării și scrierii
o aspectul general și așezarea în pagină.
➢ Lucrările vor fi realizate pe suport de foaie și vor fi redactate cu stiloul, în format A4, cu
diacritice. Titlul lucrării va fi scris cu majuscule. La două rânduri sub titlu se va menționa numele
și prenumele elevului, școala, județul, profesorul îndrumător. Lucrarea e indicat să aibă o
prezentare artistică.
➢ Profesorul îndrumător îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrărilor.
➢ Se va trimite în plic, alături de lucrările elevilor, fişa de înscriere, acordul de parteneriat* și un
plic autoadresat cu timbru (de 3 lei) pentru expedierea diplomelor și a adeverinței profesorului
coordonator.
➢ Expedierea lucrărilor se va face la următoarea adresă:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. ANTIM IVIREANUL” TIMIŞOARA
Bulevardul L. REBREANU nr. 35 A, tel: 0256 228 785, Timişoara, Timiş
cu mențiune ”Pentru Concursul Național Cenaclul literar Bucuria cuvântului, ediția a VIII-a”
➢ Data limită pentru trimiterea plicului este 1.03.2018 (data poştei).
➢ Școlile participante vor verifica recepția lucrărilor prin secretariatul școlii (email:
secretariat@scoalaortodoxa.ro sau telefonic 075887648)
➢ Jurizarea lucrărilor se va face de către profesori de Limba și literatura română, respectând
criteriile mai sus enunțate.
➢ Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul școlii www.scoalaortodoxa.ro în cel târziu o lună
de la termenul de înscriere.
➢ Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de secțiune (poezie și eseu) şi adeverinţe pentru
cadrele didactice îndrumătoare după cum urmează: premiile I, II, III și două mențiuni pentru
fiecare nivel de clasă.
➢ Lucrările înscrise în concurs nu se returnează participanților.
➢ Nu se admit contestații.
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➢ Premiile, revista școlară Bucuria cuvântului, volumul de poezie Bucuria cuvântului diplomele,
acordul de parteneriat* și adeverințele vor fi trimise până la sfârșitul semestrului al II-lea al
anului școlar.

Finalizarea concursului va fi marcată prin publicarea lucrărilor premiate în revista școlară ”Bucuria
cuvântului, în alte reviste școlare, respectiv într-un volum de poezie intitulat Bucuria cuvântului ce
va cuprinde poeziile premiate la toate edițiile Cenaclului literar.

Date de contact: 0758876482 sau e-mail secretariat@scoalaortodoxa.ro.
* cu excepția școlilor a căror acord de parteneriat este încă valabil.
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Unitatea de învățământ

Nr. Înregistrare ________________
Avizat,
Director
______________________________

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURSUL NAȚIONAL
Cenaclul literar ”Bucuria cuvântului”, ediția a VIII-a
Tema: ”Maica Domnului, Maica neamului creștinesc”
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
…………………........................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................................................................
LOCALITATEA....................................JUDEȚ ………………………………
ADRESA ȘCOLII.....................................................................................................
EMAIL PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ....................................................................
TELEFON PROFESOR ÎNDRUMĂTOR………................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR (a unității de învățământ):
...........................................................................................……………………
...........................................................................................……………………
ATAȘĂM / NU E CAZUL SĂ ATAȘĂM Acordul de parteneriat.
ATASĂM LISTA CU ELEVII ÎNSCRIȘI.
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Listă cu elevii înscriși la concurs:
Nr.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa Secțiunea

Titlul lucrării

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Semnătura profesor coordonator,
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Nr.înreg. ___________

Nr.înreg._______________

ACORD DE PARTENERIAT ŞCOLAR EDUCAŢIONAL
1.
Părţile contractante:
Şcoala Gimnazială “Sf. Antim Ivireanul”, din Timişoara, Bv. L. Rebreanu nr.35, Tel: 0256 228784,
email: contact@scoalaortodoxa.ro, reprezentată de dna director prof. Adela Panait şi
________________________________________________________________________________
_________________reprezentată de _________________________
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre parteneri în vederea
desfăşurării de activităţi comune în cadrul proiectului “Cenaclul literar: Bucuria cuvântului” înscris
pe calendarul activităților extracurriculare a ISJ Timiș:
I.
Diseminarea informațiilor despre proiect
II.
Participarea partenerilor la activitățile din cadrul proiectului
III.
Monitorizarea și evaluarea proiectului.
3. Grup ţintă: elevii din ciclul primar și gimnazial, respectiv părinții elevilor.
4. Obligaţiile părţilor:
Partenerul se obligă:
- să respecte termenele de desfăşurare acceptate de comun acord
- să mediatizeze activitățile proiectul în școală
- să susţină activităţile proiectate de comun acord între parteneri
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
Şcoala Gimnazială “Sf. Antim Ivireanul” se obligă:
- să respecte termenele de desfăşurare aceptate de comun acord
- să ofere orice informații despre proiect solicitate de partener
- să emită și să distribuie diplomele elevilor premianți și cadrelor didactice îndrumătoare
- să proiecteze, să organizeze și să asigure logistica necesară activităților din proiect.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de prelungire.
6. Clauze finale ale acordului:
Parteneriatul poate fi anulat cu acordul ambelor părţi.
Şcoala Gimnazială
“Sf. Antim Ivireanul”

________________________

Director,
Prof. Adela Panait

Director,
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