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I. INTRODUCERE 
 

Concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu este organizat cu 
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 6.420/2018), de către Sectorul teologic-educațional al 
Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în perioada           
15 decembrie 2018 – 21 mai 2019. 

Prezentul concept reglementează organizarea și desfășurarea Concursului Național 
Catehetic Hristos: sufletul satului meu, care se adresează copiilor participanți la grupele 
catehetice din parohiile înscrise în Programul Național Hristos împărtășit copiilor, preoților 
coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini. 

 

II. DESCRIEREA CONCURSULUI 
 

1. Argument 
 

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a aprobat ca anul 2019 să fie declarat Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, 
învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu 
şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti, în Patriarhia Română. 

Între manifestările culturale şi educaţionale, programate cu prilejul anului omagial şi 
comemorativ, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul Național Catehetic       
Hristos: sufletul satului meu. 

Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se 
dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. Prin urmare, cooperarea dintre Biserică şi Şcoală, 
de-a lungul timpului, a adus o contribuţie majoră la promovarea educaţiei copiilor şi 
tinerilor de la sate. Pe de altă parte, satul românesc a creat şi a promovat valori culturale şi 
spirituale, dintre care amintim: cântece populare, jocuri populare, costume populare, 
meşteşuguri, artizanat, tradiţii, obiceiuri etc. 

Prin urmare, Concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu va evidenția 
frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de 
credință și de neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și 
oameni vrednici ai satului românesc. 

 

2. Titlul: Concursul Naţional Catehetic Hristos: sufletul satului meu 
 

3. Scopul concursului 
 

Concursul îşi propune să contribuie la redescoperirea valorilor păstrate şi promovate 
de satul românesc, de-a lungul timpului. 

4. Obiective specifice 
 

 afirmarea rolului Bisericii în viaţa satului românesc; 
 elogierea unor harnici clerici slujitori, învăţători devotaţi şi primari luminaţi ai 

satului creştin românesc de ieri şi de azi; 
 descrierea rolului preotului şi a familiei sale în viaţa satului; 
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 identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare şi de dezvoltare a 
interesului pentru creaţia populară; 

 asigurarea unei bune colaborări Biserică-Şcoală-Familie. 
 

III. ASPECTE ORGANIZATORICE 

 

1. Grup țintă: grupurile catehetice parohiale.  

2. Durata concursului: 15 decembrie 2018 – 21 mai 2019. 

3. Participanți: Concursul se adresează copiilor, preoților, profesorilor de religie/de 
altă disciplină implicați în Programul Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor și altor 
educatori creștini.  

 

4. Anunţarea concursului şi condițiile de participare 
 

În perioada 15-20 decembrie 2018, Sectorul teologic-educaţional va transmite 

conceptul Concursului Naţional Catehetic Hristos: sufletul satului meu eparhiilor din ţară. 

Fiecare eparhie va transmite conceptul protopopiatelor, iar acestea parohiilor. 

La concurs se vor înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, 

indiferent de număr), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unui 

preot şi unui profesor de religie/altă disciplină. Grupul de cateheză format la nivelul 

parohiei va realiza împreună un proiect care va avea un caracter cultural – artistic, care 

poate cuprinde creații literare – artistice - multimedia, reprezentarea acestora în spațiul 

public, în cadrul unor evenimente organizate sau în spații private, având un caracter 

filantropic (spital, orfelinat, cămin de bătrâni etc.).  

Fiecare proiect va conţine, în mod obligatoriu, următorele informaţii: 

A. Titlu: în funcţie de specificul său, fiecare proiect va avea un titlu propriu, 

personalizat; 

B. Echipa de realizare:  

- denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon); 

- denumirea unităţii de învăţământ (dacă este cazul) şi date de contact (adresă 

și telefon); 

- numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail); 

- numele profesorului de religie/altă disciplină și date de contact (adresă, 

telefon, e-mail) – dacă este implicat; 

- numele copiilor din grupa de cateheză, vârsta acestora şi, după caz, rolul pe 

care fiecare l-a avut în proiect; 

C. Locul desfăşurării: va fi stabilit de echipa care realizează proiectul; 

D. Perioada de organizare: se va face în funcţie de calendarul general al 

concursului şi de specificul proiectului; 

E. Buget: se vor căuta resurse prin implicarea comunităţii, a şcolii sau a autorităţilor 

locale în susţinerea demersului; 

F. Descrierea sumară a activităţilor desfăşurate şi a impactului proiectului. 
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5. Secţiunile concursului 
 

Concursul Naţional Catehetic Hristos: sufletul satului meu cuprinde trei secţiuni: 
literară, artistică și multimedia. Fiecare echipă de la nivelul parohiei va alcătui un proiect 
care va conține, la alegere, lucrări cu conținut teoretic (din secțiunea literară) şi lucrări cu 
caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia). Lucrările vor fi prezentate în cadrul 
unui eveniment organizat de către echipă (expoziție, scurt recital, spectacol etc.). Tematica 
acestor lucrări trebuie să fie subordonată Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, 
învăţătorilor şi primarilor gospodari) și să se încadreze în obiectivele specifice enunțate mai 
sus. 

Temele din secțiunea literară pot fi: 
a. O poezie despre biserica din sat; 

b. Un eseu/o compunere despre preotul, învățătorul sau primarul care a 

rămas în istoria satului ca un model de suflet dăruit comunității până 

astăzi (max. 2 pagini); 

c. O foaie parohială/buletin parohial/articol de ziar pe tema concursului; 

d. O rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei din școală (profesori şi 

elevi). 
 

În secțiunea artistică se pot găsi : 

a. O icoană a unui praznic împărătesc/a unui sfânt ocrotitor al satului sau 

al bisericii din sat; 

b. Meşteşugărie tradițională, creații populare (sculptură, materiale 

neconvenţionale, mozaic, broderie, ţesătură, origami); 

c. Festival de cântece și jocuri tradiționale; 

d. Festival de muzică populară sau religioasă legată de tema satului 

românesc. 

Iar în secțiunea multimedia: 

a. Prezentări powerpoint despre: 

- Biserici vechi, monumente, creații și tradiții populare vechi, 

personalități care au marcat istoria unei comunități și care 

au rămas în conștiința populară etc.; 

b. Film despre satul românesc. 
 

6. Evaluarea proiectului 
 

a. Criterii de evaluare 
La Congresul Național Hristos împărtășit copiilor, ediţia a XI-a, s-a stabilit 

obligativitatea a minimum 2 secţiuni ale concursului, pentru a putea asigura o evaluare 
corectă. Evaluarea va urmări încurajarea copiilor pentru participarea la activităţile 
organizate de Biserică şi nu dezbinarea lor sau încurajarea concurenţei.  

 

a.1. Criterii fixe 
 Lucrare teoretică: 

a) Conținut 
 conexiune cu aria de referință a concursului – 5 p. 
 conexiune cu educația catehetică a Bisericii – 5 p. 
 Claritate, imaginație, originalitate – 5 p. 
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 Lucrare practică: 
 Calitate artistică – 15 p. 
 Concordanța temei cu subiectul concursului – 5 p. 
 Complexitatea lucrării – 10 p. 

 Viziunea unitară a proiectului – 5 p.  
 

a.2. Criterii de interpretare sau interpretabile 
 Eveniment: 

a) Participare  
 Implicare în susținerea evenimentului public (expoziție, festival 

etc.) – 10 p. 
 Impact obținut  – 10 p. 
 Amploare eveniment  – 5 p. 

 Aspecte cultural – artistice: 
 Calitate artistică – 15 p. 
 Accente filantropice  – 10 p. 

   Total: 100p. 
b. Modalitatea evaluării 

i. La nivelul protopopiatelor 
1. Fiecare proiect va fi evaluat de membrii juriului potrivit 

domeniului de specialitate, conform criteriilor de mai sus şi va primi de la 
0 la 100 de puncte. După evaluarea lucrărilor se va calcula punctajul 
obţinut (a se vedea ANEXA 1: fişa de evaluare a proiectului). Proiectul cu 
cel mai mare punctaj se va califica la etapa următoare. Comisiile de 
evaluare la nivelul protopopiatelor vor fi din zone diferite și nu din aceiași 
zonă cu echipele participante la concurs.  

2. În perioada 12 martie – 2 aprilie 2019, se va desfăşura etapa 
pe protopopiate a Concursului Naţional Catehetic Hristos: sufletul satului 
meu, la finalul căreia vor fi evaluate și vor fi premiate cele mai bune 3 
proiecte la nivel de protopopiat. Evaluarea se va face de către o comisie 
numită de protopop și formată din: responsabilul cu cateheza parohială, 
un profesor de limba română, un profesor de religie şi un profesor de 
educaţie plastică. Comisia desemnată de protopop va evalua lucrările 
dintr-un protopopiat diferit, desemnat de către inspectorul eparhial de 
cateheză. 

3. Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor nota punctajul 
propriu în Fişa de evaluare a proiectului (Anexa 1). Fişa de evaluare 
colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare proiect, punctele obţinute de 
la evaluatori (maximum 400 p.) şi va indica locurile 1, 2 şi 3, la nivelul 
protopopiatului, în total 3 proiecte premiate.  

 

ii. La nivel eparhial  
1. La nivelul eparhiei se va organiza, până pe data de 1 mai 

2019, spectacolul, expoziţia sau alt eveniment în cadrul căruia vor fi 
stabiliţi câştigătorii etapei eparhiale a concursului. Toți participanții la 
concurs vor purta costum popular tradiţional care să reprezinte zona de 
proveniență. La acest eveniment vor lua parte toți câștigătorii locurilor 1, 
2 și 3 din județele aflate în aria eparhiei, conform Hotărârii Congresului 
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Naţional Hristos împărtăşit copiilor. Evaluarea se va face de către o comisie 
numită de către chiriarh și formată din: inspectorul pentru cateheza 
parohială, un folclorist, un profesor de limba română, un profesor de 
educaţie plastică. Aceştia nu fac parte din echipele concurente. Pe 
parcursul evaluării, membrii comisiei vor nota punctajul propriu în Fişa de 
evaluare a proiectului (Anexa 1). Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va 
însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei patru 
evaluatori (maximum 400 p.) şi va indica cei 3 câştigători la nivelul 
eparhiei. Evaluarea se va face pe județele participante din cuprinsul 
eparhiei și vor fi desemnați câștigătorii locurilor 1 din fiecare județ. 
Așadar, vor putea exista în aceiași eparhie mai mulți câștigători ai locului 
întâi, în funcţie de aria geografică a eparhiei (ex: o eparhie = un judeţ = un 
câştigător; o eparhie = două judeţe = doi câştigători etc.). Ei vor reprezenta 
eparhia la evenimentul care va avea loc în perioada 20 – 21 mai 2019, la 
Patriarhia Română. 

7. Premierea echipelor câștigătoare 
 La nivel de protopopiat și la nivel eparhial, premierea copiilor (premiile I, II și III) se 
va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului. Diplomele oferite vor 
fi realizate de către Centrele eparhiale, respectând profilul concursului și identitatea 
Programului Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor. Pe diplomele oferite vor fi trecute 
siglele partenerilor locali ai concursului. Premiile vor fi oferite de către eparhii și 
protopopiate (se pot acorda mai multe premii și mențiuni pentru a încuraja participarea 
copiilor și diversitatea lucrărilor).  

La nivel național va fi premiată echipa și proiectul care a obținut Premiul I pe 
eparhie, fiind prezenți la ceremonia de premiere din 21 mai 2019, copilul 
reprezentant al acestei echipe şi un coordonator (preot/profesor de religie/de altă 
disciplină), în total: 42 de copii şi 42 de coordonatori). Cele 42 de echipe câștigătoare din 
țară vor primi diplome și premii în obiecte. La nivel naţional cheltuielile vor fi acoperite de 
Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. 

Pentru etapa naţională, eparhiile vor trimite, împreună cu proiectul câştigător, un 
CD/DVD, de maximum 5 minute, cu cele mai reprezentative momente ale desfăşurării 
concursului în întreaga eparhie (filmuleţe, fotografii, interviuri etc.). 

 

8. Etapele desfășurării concursului 
 

Perioada Activitatea 

15-20 decembrie 
2018 

Anunțarea concursului 
Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor 
din cuprinsul Patriarhiei Române. Conceptul va fi publicat și pe prima 
pagină a site-ului www.patriarhia.ro. Centrul de Presă Basilica va 
promova, prin componentele sale, Concursul Național Catehetic Hristos: 
sufletul satului meu 

21-31 decembrie 
2018 

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor 
din țară 

1 ianuarie - 11 
martie 2019 

Organizarea proiectului și realizarea lucrărilor  

12 – 20 martie 
2019 

Definitivarea portofoliilor şi depunerea acestora la protopopiate 

http://www.patriarhia.ro/
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21 martie - 2 
aprilie 2019 

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de protopopiat 
(acordarea premiilor I, II și III) 

3 - 10 aprilie 
2019 

Transmiterea către eparhii a celor trei portofolii câștigătoare şi a 
fișelor de evaluare individuală și colectivă 

11 - 22 aprilie 
2019 

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de eparhii (acordarea 
premiilor I, II și III) 

23 – 30 aprilie 
2019 

Transmiterea portofoliului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a 
fișelor de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic-
educațional al Patriarhiei Române 

1 – 20 mai 2019 

Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național 
Din fiecare eparhie vor participa, la ceremonia de premiere, copilul 
reprezentant al echipei şi preotul/profesorul coordonator, din fiecare 
județ participant 

21 mai 2019 

Premierea elevilor câștigători la nivel național 
Copilul reprezentant al echipei şi preotul/profesorul coordonator vor fi 
premiați, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel 

 
9. Echipa de organizare 

 

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal 

Sectorul teologic-
educațional 

Pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal - Proiectul Alege Şcoala! 

Pr. dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal - Biroul de catehizare  

Diac. Constantin Andrei, inspector patriarhal 

Mihai Paraschiv, inspector patriarhal 

 
10. Parteneri  
 

10.1. Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române  
 

Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române vor transmite conceptul 
protopopiatelor/parohiilor din componență, vor organiza și vor susține etapa eparhială/la 
nivel de protopopiate. Protopopiatele şi eparhiile vor premia portofoliile câştigătoare la 
nivel de protopopiat, respectiv eparhie. 

Ori de câte ori va fi menționat concursul, eparhiile și protopopiatele vor fi prezentate 
ca partenere ale Patriarhiei Române. 

 
10.2. Ministerul Educației Naționale  

 

Participarea școlilor la acest concurs se va face cu aprobarea și susținerea 
Ministerului Educației Naționale. Inspectoratele Școlare Județene vor fi partenere prin 
inspectorii de religie, care vor implica școlile și profesorii de religie/de alte discipline în 
susținerea acestui demers educațional.  
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10.3. Centrul de Presă Basilica 
 
Prin componentele sale, Centrul de Presă Basilica va asigura promovarea 

evenimentului şi înregistrarea ceremoniei de premiere din 21 mai 2019. Pe parcursul 
desfășurării acestui concurs, Centrul de Presă va fi prezentat ca partener media al Sectorului 
teologic-educațional. 

 
 

IV. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI 
 
Prin acest concurs se stimulează creativitatea elevilor, încrederea în capacitățile 

personale, socializarea, integrarea și formarea unei atitudini favorabile față de școală şi 
colaborarea școlii cu familia. Concursul încurajează colaborarea preotului cu profesorii 
unităţilor de învăţământ aflate pe teritoriul canonic al parohiei.  

Rezultatele sunt reprezentate de bucuria descoperirii şi reafirmării importanţei 
tradiţiilor noastre populare şi a credinţei strămoşeşti pe care o împărtăşim.  

 
V. EVALUAREA CONCURSULUI 
 
Pe baza fișelor de evaluare completate de participanții la ceremonia de premiere din 

ziua de 21 mai 2019, Sectorul teologic-educațional va întocmi până la data de 1 iulie 2019 
un Raport de evaluare a Concursului Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”. 
Acesta va analiza modalitatea de promovare a evenimentului, instituțiile implicate și gradul 
de angajare, numărul de copii implicați în activități, impactul activităților asupra comunității 
locale, reflectarea evenimentului în presa locală și națională.  

 
 
 
 

 
 



VI. ANEXE 
Anexa 1 

 

FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 
Eparhia / Județul ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Protopopiat ………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Parohia …………………………………………………………………………………..……………………………………………..… 
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1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

Nume, prenume evaluator 
  

                               SEMNĂTURA EVALUATOR: ………………………………… 
 



 
Anexa 2 

FIŞĂ DE EVALUARE COLECTIVĂ 
 

EPARHIA ……………………………………………………………. 
ETAPA ……………………………………………………............... 

 

Nr. 
crt. 

Protopopiat 
Coordonator proiect, 

 date de contact 

Punctaj total  
de la diferiți evaluatori Punctaj 

final 
Locul 

E1 E2 E3 E4 

1         

2         

3         

4         

5         
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Premiul I: 

Premiul al II-lea: 

Premiul al III-lea: 
 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE: 
 

E1: ……………… E2: ………………………………  E3: …        E4:………………………… 
 

 


