
Proiectul național „Biserica și Școala din 
sufletul meu ” 

  
  

ETAPA I : 1.02.2016  

Înscrierea Școlii Gimnaziale Nr.1 din Gura Humorului 
în  proiectul național „Biserica și Școala din sufletul 
meu ” 

  
Argument 
         La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a aprobat ca anul 2016, în Patriarhia Română, să fie declarat Anul omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox.Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului 
omagial, Sectorul teologic educaționalorganizează Concursul naţional de creație „Biserica și 
Școala din sufletul meu”.Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în 
diferite domenii, de a –şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin Concursul de creaţie 
„Biserica și Școala din sufletul meu” dorim să înţelegem această lume, să cunoaştem mai bine 
preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi şi să oferim şansa ca acestea să 
fie evidenţiate şi fructificate. 
         Pe lângă acei factori interni înnăscuţi pe care i-am amintit, factorii interni dobândiţi (valori, 
credinţe, cunoştinţe, imagine despre sine, despre lume, convingeri legate de eficienţa personală, 
etc.)exercită aceeaşi presiune motivaţională asupra elevilor. Prin valorile, credinţele şi 
cunoştinţele 
antropologice pe care le promovează în cadrul activităţilor catehetice, taberelor şi concursurilor 
de 
creaţie, Biserica este un factor major în reducerea riscului de a părăsi școala şi în reintegrarea 
educaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate.Concursul se adresează copiilor, preoților și 
profesorilor de religie implicați în Programulcatehetic „Hristos împărtășit copiilor” precum și celor 
care se ostenesc la catedră sau la amvonul Bisericii urmărind să educe copiii pentru a-și construi 
un viitor în care viața să fie trăită în deplinătatea ei. 
  
Titlul: CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE „Biserica și Școala din sufletul meu” 
  
Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare personală, 
limbă şi comunicare, jurnalism creştin, artă, fotografie, religie. 
  
Contextul concursului: Concursul îşi propune să îi ajute pe participanţi să îşi descopere, prin 
activităţi de creaţie, noi aptitudini şi să îşi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi 
privind învăţarea şi să realizeze schimbul de experienţă între copii. 
  
Scopuri: 
Potenţarea aptitudinilor şi competenţelor sociale ale copiilor înscrişi înprogram; 
Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare şi de dezvoltare a 
interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară), plastice (desen, fotografie), 
teologice, de comunicare şi organizare, etc. ; 
Cunoaşterea, afirmarea şi stimularea potenţialului social, artistic, plastic, 
teologic şi de comunicare al elevilor din clasele V-VIII; 
Conştientizarea rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care le 
oferă aceasta pentru integrarea în viaţa socială; 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și a delincvenței juvenile; 
Integrarea copiilor în viaţa şcolară prin reabilitarea socio-emoţională şi 
comportamentală a elevilor participanţi la programele catehetice; 
Asigurarea educaţiei morale de bază necesară fiecărui copil. 



  
 Obiective: 
O1 - înţelegerea valorilor copilăriei ca etapă esenţială în formarea personalităţii copiilor; 
O2 - stimularea creativităţii prin realizarea/redactarea unor creaţii artistice, plastice, literare sau 
teologice; 
O3 - dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor; 
O4 - utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise; 
O5 - dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a abilităţilor artistice; 
O6 - interpretarea plastică a unui mod de a-şi petrece copilăria; 
O7 - socializarea şi culturalizarea elevilor şi a comunităţii; 
O8 - integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală; 
O9 - identificarea elevilor cu devieri comportamentale şi cuprinderea lor într-un program de 
reabilitare socio-emoţională şi comportamentală de tip „Şcoala de duminică”; 
O10 - depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în 
plan 
şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor; 
O11 - asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror părinţi 
  
Grup ţintă: elevii  din clasele V – VIII de la Școala Gimnazială Nr.1 din Gura Humorului 
  
Durata proiectului: decembrie 2015 – mai 2016. 
  
Participanţi: Copiii din grupele de cateheză înscrişi în programul național ”Hristos 
împărtășit copiilor”  
  
Pregătirea portofoliului: 
a) Secţiunea literară 
a. O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa mea (în Şcoală şi Biserică) (max. 
1 pagină); 
b. Un articol de ziar despre educaţia astăzi (max. 1 pagină); 
c. O creaţie literară (poezie, compunere, eseu) despre preotul meu 
duhovnic; 
d. O creaţie literară cu titlul „Poveste despre viitorul meu” (max. 2 pagini) 
e. O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori şi elevi). 
  
b) Secţiunea artistică 
a. Un desen/pictură despre evenimentul cel mai important din viaţa mea(A4 sau A3); 
b. O fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului; 
c. O creaţie dramatică (piesă de teatru, spectacol, muzică etc.) imaginată de 
copii, care a fost jucat/poate fi jucat. 
  
c) Secţiunea multimedia 
Interviu cu una din personalităţile eparhiei care a avut o contribuţie 
importantă în domeniul educaţiei; 
  
d) O prezentare multimedia despre viaţa în şcoală şi biserică (film, ppt. etc.) 
  

ETAPA a II-a: 5.02.2016  

Copiii de la Școala Gimnazială Nr.1 din Gura 
Humorului din grupele de cateheză înscrişi în 
programul național ”Hristos împărtășit copiilor” 
însoțiți de coordonatorii proiectului ,doamnele 
Șincari Maria și Enea Nicoleta Laura au mers la 



Catedrala din Gura Humorului pentru o întâlnire 
duhovnicească cu preotul paroh Nuțu Mircea. 

  
  

ETAPA a III-a: 19.02.2016 

A avut loc a două întâlnire cu preotul  Nuţu Mircea , 
responsabil de acest grup de cateheză în cadrul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Gura Humorului.La această 
activitate,  a participat domnul director Munteanu 
Eugen,doamna de religie Sincari Maria,doamna de 
istorie Caulea Elena şi Enea Nicoleta Laura, diriginta 
clasei a VIII-a B/grupul de cateheză. 

  

Dintre temele discutate  amintim: 
•           Ispita multor intelectuali: "Toate religiile sunt bune!"  
•           Hristos şi îndemnul la lectură  
•           Despre iubire creștină 
•           Despre toleranţă 
•           Explicarea crezului 
•           "Mai ajunge cineva în Răi în vremurile noastre?"  
•           Căsătoria dintre personae de religii diferite 
•           Liderii rock-modele pentru milioane de tineri  
•           Cum trebuie să privească şi să gândească tinerii activitatea Bisericii? 
•           Poate Biserica să aducă un plus de sinceritate şi educaţie în rândul tinerilor? Cum 
poate să facă acest lucru? 
•           Care este diferenţa între mentalitatea persoanelor în vârstă şi cea a tinerilor faţă de 
Biserica? Şi dacă există o diferenţa?  
•           Pot tinerii dobândi o libertate conştientă şi responsabilă faţă de Dumnezeu, dar 
concretizată cu ajutorul Bisericii?etc. 

 


