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INSTITUŢII IMPLICATE: 

 

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 

Consiliul Județean Ialomița 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa 

Seminarul Teologic  Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia 

 

 

ECHIPA  DE IMPLEMENTARE: 

 

Pr. Rusu Manuel – Consilier Eparhial 

Pr. Prof. Stanciu Dragoş – Inspector Şcolar 

Pr. Prof. Badea Gabriel – Director Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia 

Pr. Prof. Dr. Iliescu Neagu - Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia 

Pr. Prof. Ion   Florin – Seminarul  Teologic  Ortodox  „Sf.  Ioan  Gură  de  Aur”  Slobozia 

Pr. Prof. Oproiu Gabriel – Seminarul Teologic Ortodox  „Sf. Ioan Gură de Aur”  Slobozia 

Prof. Ionescu  Carmen –  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia 

 

 

TIPUL DE PROIECT– simpozion național 

 

 

ARGUMENT: 

 

În şedinţa de lucru din 24-25 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 

proclamat anul 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română, 

la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milan al împăratului 

Constantin cel Mare (313 - 2013), iar  în şedinţa  din  data de 25 ianuarie 2013, Permanența Consiliului 

Eparhial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a  hotărât ca anul 2013 să fie an aniversar al Eparhiei 

noastre. Manifestările se vor desfășura sub titlul: „1993 – 2013 Slujire şi Dăruire. Două decenii de 

misiune creştină în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor”. 

     Omul, chip al lui Dumnezeu, a fost și este copleșit de daruri. Între acestea timpul este unul din cele 

mai de preț. Vremea pe care o primim spre viețuire intră în planul din veci al Tatălui Ceresc, se 

cristalizează în istorie și devine mărturie la judecată. În acest plan intră și istoria eparhiei noastre. Toate 

bucuriile, împlinirile, dar și încercările prin care a trecut în cele două decenii de existență se adună, 

acum la ceas aniversar, în prilej de mulțumire și rugăciune pentru toată facerea de bine ce a fost 

revărsată  de  bunul  Dumnezeu  Cel  în  Treime  Slăvit asupra noastră. 

    Destinat cadrelor didactice şi elevilor, simpozionul se dorește a fi un eveniment complementar 

manifestărilor de amploare naţională si eparhială organizate anul acesta. 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

Simpozionul, organizat pe două secţiuni, este adresat elevilor din clasele de gimnaziu și liceu, 

coordonaţi de un profesor. Participarea la simpozion a elevilor interesaţi va fi una indirectă.    

 Temele abordate pot fi diverse, dar trebuie  să  respecte  una din cele doua categorii precum și 

indicaţia clară a aşezării în pagină, a transmiterii datelor elevilor şi a profesorului îndrumător, iar 

materialele vor fi trimise în format electronic pe emailul coordonatorului, respectând resursa temporară 

precizată. 

  

 

 



SCOP: 

- Evidenţierea rolului covârşitor pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, l-au avut în 

răspândirea, apărarea şi întărirea creștinismului în întreaga lume, precum și promovarea valorilor 

sacre şi momentele devenirii creştine în Eparhia noastră; 

 

 

OBIECTIVE: 

- Valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

- Manifestarea interesului pentru biografia Sfinţilor Împăraţi; 

- Creşterea prestigiului orei de religie din şcoală; 

- Dezvoltarea sentimentului religios în rândul elevilor;  

- Formarea deprinderilor în redactarea compunerilor, eseurilor şi a poeziilor; 

- Utilizarea limbii literare şi a posibilităţilor expresive ale limbii vorbite; 

- Stimularea creativităţii şi a expresivităţii elevilor.  

 

GRUP ŢINTĂ: 

- elevi  din  ciclul  gimnazial  și  liceal; 

- cadre didactice; 

- comunitatea locală; 

- parohiile din sectorul şcolilor participante. 

 

DURATA: 

- 1 mai – 30 noiembrie 2013 

 

EVALUARE: 

- jurizarea lucrărilor pe fiecare secțiune a simpozionului. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

- 1-31 mai 2013  - obţinerea acordurilor din partea instituţiilor implicate; 

- 1 iunie - 30 septembrie 2013 – promovarea proiectului în instituţiile de învăţământ din țara prin 

diverse mijloace. 

- 1-13 octombrie 2013 – realizarea materialelor de către elevi şi transmiterea lor către Seminar; 

- 14-18 octombrie  2013 – jurizarea; 

- 19 octombrie -12 noiembrie 2013 – tipărirea volumului; 

- 13 noiembrie 2013 - prezentarea revistei şi premierea câştigătorilor; 

- 14 noiembrie – 30 noiembrie 2013 – expedierea premiilor și a volumului elevilor participanţi 

precum şi diseminarea simpozionului. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Editarea revistei religioase ”BĂRĂGANUL ROMÂNESC ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN” 

 Creşterea prestigiului şcolilor implicate în proiect. 

 

DISEMINARE: 

-  prin afişe, pliante, materiale informative 

- publicarea lui pe site-ul Seminarului Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia la adresa 

www.seminarulteologicslobozia.ro  

-  popularizare în revista „Bărăganul Ortodox” 

-  în cadrul cercurilor pedagogice 

-  prin e-mail 

 

 

 

http://www.seminarulteologicslobozia.ro/


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

 
Concursul se desfăşoară cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi 

Călăraşilor şi are avizul Inspectoratului Şcolar  Judeţean  Ialomiţa.  

El se adresează tuturor elevilor din clasele V-XII şi urmăreşte realizarea unui volum cu materialele elaborate 

de elevi.  

Sub îndrumarea profesorilor, elevii vor realiza un eseu care poate fi introdus  în una din categoriile următoare: 

 

1. Sf. Împăraţi Constantin şi mama sa Elena – modele ale cârmuirii creştine – 
cuprinde teme referitoare la viața şi activitatea sfinților Împărați, supranumiţi de Biserica “Cei Întocmai 

cu Apostolii”, reliefându-se rolul acestora în istoria creştinismului şi în viaţa oamenilor. 

2. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor– două decenii de existenţă – cuprinde articolele 

despre viața bisericeasca din Bărăgan desfăşurată în cele doua decenii de existenţă a Episcopiei Sloboziei 

şi Călăraşilor. 

  
Fiecare categorie va avea 2 secţiuni: prima pentru elevii de gimnaziu, a doua pentru elevii de liceu, iar 

jurizarea se va face separat, astfel că la fiecare categorie vor fi câte două serii de premianţi, corespunzătoare 

fiecărei secţiuni.  

Echipa de jurizare va fi formată din membrii echipei de implementare a proiectului şi se vor acorda 

premiile I, II, III şi trei menţiuni. 

Fiecare membru al comisiei de jurizare va acorda câte o notă fiecărui articol, iar nota finală se va stabili 

prin calcularea mediei aritmetice a notelor acordate. Pentru a garanta obiectivitatea evaluării, se vor respecta 

următoarele criterii de jurizare: 

 Referirile de ordin religios să fie corecte din punct de vedere al învăţăturii de credinţă; 

 Textul se va distinge prin: structură şi limbaj literar, argumentarea pertinentă a ideilor, 

originalitate. 

Eseurile elevilor participanţi vor fi publicate  într-un  volum, premianții  primind  câte  un  exemplar  și  

diplomă  în  funcție  de  premiul  obținut,  pe diplomă fiind  menționat şi numele profesorului îndrumător.  

Premierea va  avea  loc în data de 13 noiembrie 2013, ziua prăznuirii Sf. Ioan Gură de Aur, ocrotitorului 

spiritual al Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia în prezenţa reprezentanţilor de la Centrul Eparhial şi de la 

Inspectoratul Şcolar Ialomiţa. 

Lucrările (maxim 3  pagini), vor fi redactate astfel: 

- format A4, în Times New Roman, cu diacritice; 

- titlul, Font 14, Bold;  

- autorul, clasa, categoria, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold;  

- la două rânduri mai  jos  vor  elabora  conţinutul, scris cu 12, la 1,5 rânduri ( Word 2003, 2007 sau 

2010).  

Un cadru didactic poate participa la concurs cu un număr de maxim 3 elevi, dar un elev nu poate trimite 

mai mult de doua articole personale, unul pentru fiecare secţiune. 

  Autorul articolului răspunde de originalitatea textului. Nu se acceptă materiale copiate din diverse surse, 

fără o bibliografie minimală. 

 Profesorul îndrumător are datoria de a verifica eseurile înainte de a participa la concurs, astfel încât 

acestea să fie originale, să dezbată teme care se încadrează  în una din cele doua categorii şi să nu conţină greşeli 

gramaticale sau erezii.  

Articolele revizuite şi care respectă criteriile de mai sus vor fi trimise de profesorii îndrumători către 

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gură de Aur” la adresa de email: 

seminarul.teologic.slobozia@gmail.com  în perioada 1-13 octombrie 2013. 

Pentru  organizarea simpozionului nu se percepe taxă de participare. 

Înscrierea în concurs este certificată prin trimiterea unui mail de răspuns. Nu vor fi acceptate articolele 

care nu corespund cerinţelor din regulament sau cele care nu se încadrează în timp. 

Persoanele înscrise la simpozion, atât elevii cât şi coordonatorii, vor primi un exemplar din volumul editat 

la adresa menţionată în fişa de înscriere şi toate vor avea ISBN. 
 

 

mailto:seminarul.teologic.slobozia@gmail.com


FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

        Simpozionul Naţional cu Participare Indirectă 

“BĂRĂGANUL ROMÂNESC ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN” 

13 noiembrie 2013, Slobozia 
  
 
COORDONATOR (nume, prenume, funcţie, email): 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

AUTORI   LUCRĂRI:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Clasa Titlu lucrare Categorie  

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

UNITATEA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT: …………………………………………………… 

str. ………………………………..., nr. ……, localitate …………………...…………… 

e-mail: ………………………………………………  

 


