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Regulamentul concursului interjudețean 

“Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în comunitate” cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Regionale și Interjudețene 2016 la poziția 288 

 

Scop:  Educarea elevilor în sensul respectării şi promovării valorilor religioase  

Obiective 

 Evidențierea și încurajarea participarii elevilor la viaţa parohiei si implicarea în activităţi de 

voluntariat; 

 Sublinierea rolului programelor educative extracurriculare ca formă complementară de educație 

religioasă  

 Consolidarea parteneriatului școală-Biserică-familie-comunitate în formarea la elevi a unei 

conduite moral-religioase 

 Identificarea si promovarea talentelor literare și artistice  în domeniul religios. 

 

                     

1. Organizatorul concursului:  
 Organizatorul Concursului interjudețean “Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în 

comunitate” este Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă 

Română a Oradiei.  Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toți participanții.  

 

2. Calendarul concursului:  
          Concursul “Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în comunitate” se va desfășura in perioada 23 

noiembrie - 22 decembrie 2016. Programul desfăşurării concursului va fi exclusiv cel definit in 

prezentul regulament. Vor fi luate in considerare lucrările depuse doar in perioada de desfășurare a 

concursului.  

 

 Etapa locală :  
 23 noiembrie - 12 decembrie 2016 – anunţarea regulamentului şi desfășurarea concursului;  

 13 decembrie-14 decembrie 2016 - evaluarea lucrărilor și expunerea acestora în școală; 

 15 decembrie-16 decembrie 2016 - transmiterea lucrărilor calificate pentru etapa interjudeteană  la 

Inspectoratul Școlar Județean Bihor; 

 

Etapa interjudețeană: 

 19-22 decembrie 2016- evaluarea lucrărilor la nivel interjudetean; 

 20-30 ianuarie 2017 – anunțarea rezultatelor; 

 

3. Condiţii  de participare (etapa locală):  

La Concursul “Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în comunitate” organizat pe secţiuni pot 

participa   elevi de la ciclul primar, gimnazial şi liceal indiferent de confesiune.  

a. Secțiunea I – Învățământ primar 

Pot participa elevi cu următoarele creații: 

 clasele pregătitoare, I și a II-a:   desen / colaj, 
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 clasele a III-a și a IV-a:  desen, creație literară în versuri sau proză.  

Compunerea va fi de maxim 1 pagină, scris de mână. 

Desenul va fi executat pe foaie de desen A4, în acuarelă sau creion grafic. 

b.  Secțiunea a II-a – Învăţământ Gimnazial 

    Pot participa elevi cu următoarele creații: eseu, afiș, fotografie(artă fotografică surprinzând 

scene și momente din viața creștinului). La secţiunea de fotografie participarea va fi în echipă constituită 

din 2 elevi. 

    Eseul va avea 1-2 pagini, font 14, TNR, distanta 1,5 rânduri. 

    Afișul va fi executat pe carton A3. 

   La secţiunea fotografie fiecare echipă va prezenta 4 fotografii de dimensiune standard 9/13. 

Fotografiile vor fi lipite pe un carton duplex alb, tăiat la dimensiunea A4, astfel încât acestea sa fie 

încadrate de o margine albă de 3 cm și să fie puse în valoare.      

c.  Secțiunea a III-a – Liceu 

    Pot participa elevi cu următoarele creații:afiş, eseu, fotografie, film/interviu. 

    Eseul va avea 1-2 pagini, scris 14, TNR, la 1,5 rânduri. 

    Afișul va fi executat pe carton A3. 

    Fiecare participant va prezenta 4 fotografii de dimensiune standard 9/13. Fotografiile vor fi 

lipite pe un carton duplex alb, tăiat la dimensiunea A4, astfel încât acestea sa fie încadrate de o margine 

albă de 3 cm pentru a fi puse în valoare. La secţiunile  fotografie şi film-interviu participarea va fi în 

echipă constituită din 2 elevi. 

     Filmul/interviul („O viaţă creştină”) va surprinde atitudini/ comportamente/ modele de 

credință și va fi înregistrat audio-video, având o durată de maxim 5 minute. Filmul/ interviul va fi 

înregistrat pe CD sau DVD. 

La etapa locală lucrările vor fi evaluate de o comisie constituită la nivelul școlii din profesori de 

religie, limba română, desen şi profesori pentrui învăţământul primar. 

 

La nivel interjudeţean se califică câte 2 lucrări pe școală  pentru fiecare secțiune (desen, colaj, 

creație literară – compunere, versuri sau proză, eseu, afiș, fotografie, film.  

Acestea se vor transmite la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor pe adresa:     

Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, județul Bihor conform calendarului în  plic închis cu menţiunea: 

Pentru concursul “Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în comunitate” 

     Pe fiecare lucrare vor fi menționate cu un scris lizibil, cu majuscule  denumirea lucrării, 

numele și prenumele elevului/elevilor, clasa, școala, numele și prenumele profesorului îndrumător, 

telefon, e-mail. 

 

     Pentru evaluarea lucrărilor calificate la etapa interjudețeană comisia va fi constituită din 

profesori de religie, limba română, desen şi profesori pentru învăţământul primar. Se vor acorda premii şi 

menţiuni pe cicluri de învăţământ şi pe secţiuni în conformitate cu  Ordinul  nr. 3035/10.01.2012 privind 

aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 

extrașcolare 
 

4. Menţiuni: 

Prin înscrierea la Concursul de desen “Creştinul acasă, la şcoală, în biserică şi în comunitate” 

participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și acceptă ca, numele si adresa 

câştigătorului/ câştigătorilor să fie făcute publice.  
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Lucrările pot fi folosite numai in cadrul promovării concursului in cadrul unor expoziţii, expuneri 

sau pentru publicarea lor in lucrări de promovare a acţiunilor de profil (albume, culegeri de lucrări, 

publicaţii, etc) si numai cu menţionarea numelui autorului si a profesorului îndrumător/ instituţiei unde 

elevul învaţă. 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

Informații suplimentare: 

Inspector școlar, prof. Florin Negrutiu, tel. 0745 674391 e-mail: florin.negrutiu@isjbihor.ro  

    

 
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

mailto:e-mail:

