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ARGUMENT 

 
În procesul educațional este importantă cunoașterea valorilor creștine care au contribuit la 

formarea statelor culte şi civilizate ale Europei de azi. De la întemeierea primelor şcoli şi spitale 

până la primele universităţi, pretutindeni unde ajungea lumina Evangheliei, într-o vreme când 

Biserica era singura care se îngrijea de educaţia popoarelor încreştinate, sau, de la amprenta asupra 

picturii, muzicii, sculpturii şi arhitecturii europene şi până la dezvoltarea agriculturii, a meseriilor şi 

artelor, prin învăţătura oferită de nenumăraţi călugări, totul vorbeşte despre valorile civilizaţiei 

europene, care întrupau în ele, lumină din Lumina veşnică a creştinismului.  

Faza actuală a relaţiilor cultural-politice dintre state, uniuni de state şi grupuri de interese pe 

plan internaţional, dovedeşte o alunecare către un discurs de tip „multicultural”, „politic corect”, sau 

care promovează „libertatea de mişcare”; acesta tinde să elimine specificul material şi spiritual care 

a susţinut lumea europeană timp de peste 2000 de ani. Se observă o penetrare, prin mass-media şi 

chiar prin curricula învăţământului, a unei relativizări axiologice, în paralel cu permanenta cedare 

din partea bisericilor şi a laicatului creştin, pe toate planurile, inclusiv în educaţia minimală din 

familie sau comunitate. De altfel, acest fenomen social-cultural cuprinde întreaga arie de răspândire 

a creştinismului şi se leagă direct de crizele familiei, educaţiei, culturii de masă şi a spiritului 

comunitar. 

 

SCOP 

 
 exersarea gândirii critice şi deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 cunoașterea valorilor creștine și valorificarea lor în abilități de viață. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 
O1 creșterea graduală, calitativă și cantitativă a abilităților de comunicare 

 

 Criterii de succes cantitative: repetarea constantă a acțiunilor mici care implicând un număr 

din ce în ce mai mare de elevi ar urma să aducă rezultate mari. Concret, în această sesiune se 

urmărește implicarea unui număr de 100 de elevi de gimnaziu în proiect. 

 Criterii de succes calitative: deprinderea (graduală) de către elevi a abilităților de 

comunicare (de a exprima idei, sentimente, puncte de vedere, de a susţine şi a argumenta o 

opinie, de a dialoga şi de a polemiza).  

O2 deprinderea graduală  de către elevi a abilităților de viață creștină în exercițiul spiritual al 

îmbinării ortodoxiei cu ortopraxia 

 

 Criterii de succes cantitative: creșterea graduală cantitativă a abilităților creștine de viață; o 

atitudine pozitivă din partea a 80% dintre elevii înscriși în proiect 

 Criterii de succes calitative: creșterea graduală calitativă a abilităților creștine de viață; 

dezvoltarea toleranței și a interesului pentru activitățile de voluntariat 

O3 realizarea vizibilității în comunitate prin promovarea și diseminarea rezultatelor   proiectului 

  

 Criterii de succes cantitative: implicarea unui număr de 100 de elevi și a 10 cadre  

 didactice 

 Criterii de succes caltitative: vizibilitatea actului educațional în comunitate prin   

 realizarea unei expoziții cu produsele finale, prezentarea acestora în revista Veritas,           

 realizarea unor materiale electronice. 

 



 

ECHIPA DE PROIECT 

 

Organizatori 
Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu – inițiator 

Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 

Parohiile Lazaret III ŞI V  

Departamentul pentru tineret al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu 

 

Parteneri 

 
1. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

2. Facultatea  de Litere și Arte din Sibiu 

3. Cotidianul Tribuna 

4. TVSibiu 

5. Sibiu 100% 

6. Unitățile de învățământ participante 

 

Coordonatori 

 
 Prof. Daniela Munteanu – inspector programe educative ISJ Sibiu 

 Prof. Ioana Dănețiu – inspector limba și literatura română 

 Prof. Gabriela Frățilă - inspector de religie 

 Prof. Carmen Voinea-Mitru – director Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 Prof. Remus Mitru- director Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 

 Lector univ. dr. Ovidiu Matiu  -  Facultatea  de Litere și Arte din Sibiu 

 Diacon Marius Tofan - Departamentul pentru tineret al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române 

Sibiu 

 Prof. Delia Cobușteanu -   Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 Prof. Leontina Popa -   Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 

Echipa de implementare a proiectului 

 
   Prof. Adriana Boilă -   Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu  

   Prof. Georgeta Sava -   Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

   Prof. Petru Bucurenciu -   Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

   Prof. Sanda Părău - Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

   Prof. Alina Irina Filip - Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

   Prof. Mihaela Rădulescu - Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 

 

GRUP ȚINTĂ 

 
Proiectul se adresează elevilor din ciclul gimnazial, profesorilor, reprezentanţilor  Bisericii și 

părinţilor. 

 

 

 

 



 

 

SECȚIUNI 

 
Secțiunea I - „Umblaţi ca fii ai luminii!” (Efeseni 5,8) – concurs de proiecte caritabile 

 

Se vor realiza materiale VIDEO sau prezentări POWER POINT cu descrierea unui proiect 

caritabil.  Materialele se trimit în format electronic CD și pe adresa școlii sau pe adresa de e-mail a 

proiectului proiectcartea2016@gmail.com  cu menţiunea „Pentru proiectul  Cartea - Lumină din 

lumină”. De asemenea, pachetul va conține și un document Word  cu prezentarea sumară a 

proiectului desfăşurat. 

Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail a proiectului până în data 29.01.2016 

 

Secțiunea II - Valoarea unui minut /sau Nu judeca o carte după copertă, nu judeca un om     

                       după chip - concurs de creație literară 

 

Se vor trimite pe adresa școlii sau pe adresa de e-mail a proiectului 

proiectcartea2016@gmail.com  creațiile literare ale participanților, în format word. (doc.) Fiecare 

elev va participa cu un eseu de 1-2 pagini (în format A4, scris cu TNR 12, spațiu între rânduri 1cm 

distanță, margini de 2 cm, obligatoriu cu diacritice), căruia îi va da și un titlu. Elevii vor ilustra în 

eseuri un enunţ la alegere: Valoarea unui minut /sau Nu judeca o carte după copertă, nu judeca 

un om după chip. Fiecare lucrare va avea în stânga sus numele și prenumele  elevului participant, 

școala de proveniență, clasa, numele profesorului coordonator. 

Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail a proiectului până în data de 29.02.2016. 

 

Secțiunea III - Popas în lumea Cuvântului  - concurs de machete 

 

Elevii vor ilustra, prin intermediul unei machete realizate de ei, învățături morale din creații 

laice (opere literare) și/sau religioase. Machetele vor fi trimise la școală unde se va realiza o 

expoziție. Fiecare echipă participantă (echipa va fi formată din patru membri) la această secțiune își 

va prezenta macheta în fața celorlalți partcipanți. Fiecare machetă va avea atașată o etichetă care va 

conține următoarele: unitatea de învățământ, localitatea, numele și prenumele cadrului didactic 

coordonator, componența echipei, denumirea lucrării. 

Machetele vor fi aduse la școală până la data 30.03.2016.  

 

Se acordă Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea și Mențiune pentru fiecare secțiune. 

În lipsa unor sponsorizări nu se acordă premii materiale. 

Lucrările originale din secțiunea a II-a vor fi publicate în revista Veritas (ISSN 1843-9500). 

De asemenea, vor fi publicate prezentările proiectelor caritabile și fotografii ale celor mai reușite 

machete. 

Menționăm că lucrările trimise nu se restituie autorilor. 

Responsabilitatea pentru conținutul materialelor revine în întregime autorilor care își asumă 

consecințele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor. 

Fiecare transmitere de lucrări va fi însoțită de fișa de înscriere din anexa 2 

 

RESURSE 

 
Umane: cadre didactice, părinți, comunitatea locală, elevii din ciclul gimnazial, mass-media. 

Materiale: calculator, CD-uri, aparat foto, cameră video, mape, imprimantă, carton, panouri, afișe, 

diplome, spații școlare amenajate pentru expoziții. 

Temporale: 03.12.2015 – 31.05.2016 

mailto:proiectcartea2016@gmail.com
mailto:proiectcartea2016@gmail.com


Financiare: autofinanțare, sponsorizări 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 
 octombrie 2015 – crearea și lansarea proiectului de către coordonatori 

 03.12.2015 – conferința de lansare a Proiectului; popularizarea proiectului  prin intermediul 

site-ului școlii și pe pagina de noutăți a ISJ 

 ianuarie 2016 – primirea lucrărilor de la Secțiunea I 

 15-17 februarie – jurizarea lucrărilor trimise 

 februarie 2016 -  primirea lucrărilor de la Secțiunea a II-a 

 15/17 martie 2016 – jurizarea eseurilor de la Secțiunea a II-a 

 martie 2016 – primirea machetelor de la Secțiunea a III-a 

 19 aprilie 2016 – evaluarea machetelor 

 31.05.2014 – analiza rezultatelor proiectului  și premierea elevilor participanți 

 

Premiile, diplomele și adeverințele de participare se transmit în cadrul festivității din 

01.06.2016, în format letric. 

 

Diagrama Gantt a activităților 

 

Activitate L1 L2 L3 L4 L5 Z6 Responsabil 

A1: Conferința de lansare a 

proiectului și de înscriere  a 

partenerilor 

      Prof. D. 

Cobuşteanu 

Prof. L.Popa 

A2: Concurs de proiecte 

caritabile: „Umblaţi ca fii ai 

luminii!” 

      Prof. L.Popa 

Prof. D. 

Cobuşteanu 

A3: Concurs de creație 

literară 

Temă la alegere: 

Valoarea unui minut /sau 

 Nu judeca o carte după 

copertă, nu judeca un om 

după chip 

      Prof. L.Popa 

Prof. D. 

Cobuşteanu 

A4: Concurs de machete 

Popas în lumea Cuvântului 
      Prof. D. 

Cobuşteanu 

Prof. L.Popa 

A6: Evaluare       Echipa de proiect 

 

 

REZULTATELE AȘTEPTATE 
 

 deprinderea (graduală) de către elevi a abilităților de comunicare (de a exprima idei, 

sentimente, puncte de vedere, de a susţine şi a argumenta o opinie, de a dialoga şi de a 

polemiza); 

 creșterea graduală, calitativă, a abilităților creștine de viață; dezvoltarea toleranței și a 

interesului pentru activitățile de voluntariat; 



 vizibilitatea actului educațional în comunitate prin realizarea unei expoziții cu produsele 

finale, prezentarea acestora în revista Veritas,  realizarea unor materiale electronice). 

 

 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 
Înscrierea se va face până în  ianuarie 2016, conform formularului de înscriere. 

Activităţile proiectului oferă elevilor şi profesorilor posibilitatea de a-şi  exprima şi 

împărtăşi reciproc ideile, experienţa; vor cultiva atitudini pozitive față de lectura de calitate, 

subliniind conștientizarea nevoii de a înțelege și de a promova valorile morale pe care trebuie să le 

aplicăm în societate. 

La întâlnirea finală a coordonatorilor de proiect va avea loc evaluarea efectivă a 

proiectului/activităţilor individuale şi comune. Se vor discuta opiniile, impactul acestora în rândul 

elevilor, profesorilor şi în cadrul instituţiei, numărul de participanţi elevi/profesori/instituţii. 

Evaluarea rezultatelor proiectului se va efectua de către o comisie formată din profesori care 

nu au elevi participanţi la activităţile proiectului, profesori din învăţământul  preuniversitar și 

superior ( litere şi teologie), inspectori şi reprezentanţi ai comunităţii 

Pentru fiecare perioadă propusă pentru o activitate, se vor evalua produsele finale realizate 

(expoziţie, chestionar, jurnal de reflecție, postare pe site-ul școlii și în revista Veritas) 

 

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII/SUSTENABILITĂȚII 

PROIECTULUI  
Continuitatea și sustenabilitatea pot fi asigurate de succesul activităților, astfel încât 

beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului să își dorească reluarea proiectului. 

 

 

IMPACTUL ESTIMAT 

 
 Vrem să devenim mai buni sub aspect personal și comunitar, iar produsele noastre vor avea la 

bază respectul pentru viață – ca dar al lui Dumnezeu - și binele comunitar. 

 Vizibilitatea actului educațional în comunitate și societate se va face prin mediatizarea 

activităților proiectului în revista Veritas, site-ul școlii, mass-media locală. 

 

DISEMINARE 

 
 Vizibilitatea actului educațional în comunitate prin realizarea unei expoziții cu produsele 

finale, prezentarea acestora în revista Veritas, realizarea unor materiale electronice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 1 

 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT 

 ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN 

“CARTEA - LUMINĂ DIN LUMINĂ” 

 

 

 

 

 

Încheiat între Şcoala Gimnazială Nr. 8, Sibiu, reprezentată prin director,  

 

prof. Carmen Voinea-Mitru şi Şcoala  … Judeţul … reprezentată prin director... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 2 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Proiectul Cartea – lumină din lumină 

Secțiunea I - „Umblaţi ca fii ai luminii!” (Efeseni 5,8) – concurs de proiecte 

caritabile 

 

 

NUMELE…………………………….PRENUMELE 

SPECIALITATEA……………………………………. 

ADRESA DE DOMICILIU……………………………………… 

TELEFON……………………………………………………….. 

E-MAIL……………………………………………………………. 

ȘCOALA……………………………………………………………. 

LOCALITATEA……………………………………………….. 

Participanți: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevilor 

din echipa participantă / clasa 

participantă 

Numele 

proiectului 

caritabil 

Clasa 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 2 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Proiectul Cartea – lumină din lumină 

Secțiunea II - Valoarea unui minut /sau Nu judeca o carte după copertă, nu judeca 

un omdupă chip - concurs de creație literară 

 

 

NUMELE…………………………….PRENUMELE 

SPECIALITATEA……………………………………. 

ADRESA DE DOMICILIU……………………………………… 

TELEFON……………………………………………………….. 

E-MAIL……………………………………………………………. 

ȘCOALA……………………………………………………………. 

LOCALITATEA……………………………………………….. 

Participanți: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului 

participant 

Titlul lucrării Clasa 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 2 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Proiectul Cartea – lumină din lumină 

Secțiunea III - Popas în lumea Cuvântului  - concurs de machete 
 

 

NUMELE…………………………….PRENUMELE 

SPECIALITATEA……………………………………. 

ADRESA DE DOMICILIU……………………………………… 

TELEFON……………………………………………………….. 

E-MAIL……………………………………………………………. 

ȘCOALA……………………………………………………………. 

LOCALITATEA……………………………………………….. 

Participanți: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevilor 

din echipa participantă  

Denumirea 

machetei 

Clasa 

    

 

 

NOTĂ 

Vă rugăm completaţi formularul de mai sus şi trimiteţi-l în formă electronică pe adresa de     e-mail 

a proiectului proiectcartea2016@gmail.com într-un mesaj cu subiectul „Formular de înscriere”: 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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