PROIECT EDUCATIV
dedicat

Anului cultural 2017
Anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești
și

Anului comemorativ Iustinian Patriarhul și al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română
organizat de

Liceul Teologic” Episcop Melchisedec” – Roman
și
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman
în parteneriat cu:
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Inspectoratul Şcolar Neamț
Inspectoratul Şcolar Bacău
Inspectoratul Şcolar Vaslui
Inspectoratul Şcolar Galați
și
Liceul ”Antim Ivireanul” București, Şcoala ”Ion Creangă” Iaşi, Şcoala ”Nicolae Iorga”
Bacău, Școala ”Elena Cuza” Iași, Colegiul Naţional”Roman-Vodă”, Roman, Colegiul
Tehnic ”Danubiana, Roman, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman, Colegiul Tehnic
”Miron Costin” Roman, Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” Roman, Liceul cu Program
Sportiv Roman, Şcoala ”Vasile Alecsandri” Roman, Şcoala ”Mihai Eminescu” Roman,
Școala ”Calistrat Hogaș”, Roman, Şcoala Gimnazială Ion Creangă-Neamţ, Școala
Gimnazială ”Carmen Sylva” Com. Horia,

Vă invităm la

SIMPOZIONUL - CONCURS NAȚIONAL
cu genericul

Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar
Ediția a XVII-a 2017
Aprobat CAERI- poz. 409

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI
1. Tipul activității: Simpozion național, interdisciplinar și
crosscurricular.
2. Titlul: Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar.
3. Organizatori: Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” – Roman
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Roman.
4. Participanți: Elevi de liceu
5. Conţinutul şi forma lucrărilor:
SECȚIUNEA 1: Comunicări științifice
a. În memoriam - personalitatea Patriarhului Iustinian Marina
b. Mari pictori și iconari ai artei bizantine din toate timpurile
c. Apărătorii ai credinței creștine din timpul comunismului în
spațiul românesc
d. Activitatea pastoral-misionară a episcopului Melchisedec
Ștefănescu al Romanului
SECȚIUNEA 2:
Activități artistice desfășurate în școala participantă, sub formă de
proiect (poezie, teatru creștin, expoziții tematice, mese rotunde,
dezbateri, ș. a.) desfășurate pe una din temele de mai sus și redactate
de profesorul coordonator) în format ppt.
6. Criterii de redactare a referatelor: Redactarea textului în rigorile
stilului științific, fără exprimări encomiastice, cu referințe
bibliografice concretizate în note de subsol și bibliografie finală.
Titlul - scris centrat, cu majuscule, cu spațiere de un rând, folosind
TNR 14 în bold.
Afilierea instituțională - la două rânduri sub titilu, în partea
dreaptă, cu TNR10 de tip majusculă, având următoarea ordine:
rândul 1: numele și prenumele elevului, rândul 2: instituția
aparținătoare, rândul 3: profesorul cooronator
Textul - TNR 12 la spațiere de un rând.

Titlul paragrafelor - TNR 12
Notele de subsol - TNR 10, cu spațiere de un rând după
următoarea ordine: autor, titlu ( cu italice), editură, localitate, anul
apariției și pagina.
Bibliografia finală -TNR 12 în ordinea alfabetică a autorilor. Se
pot utiliza și resurse electronice, specificându-se site-ul, titlul și
data copierii lor.
Documentul se trimite numai în Word.doc. NU se numerotează
păginile.
Un referat poate conține între 2 și 4 pagini, inclusiv bibliografia.
7. Lucrările vor fi expediate astfel:
a. online pe adresa: melchisedec_național@yahoo.com
b. pe suport de hârtie împreună Fișa de înscriere și Parteneriatul.
Volumele realizate se expediază numai online.
8. Lucrărilor se trimit pe adresa:
Destinatar: Bobu Ana cu mențiunea: Proiect educativ
Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar- ediția 2017”, Școala
Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Roman, Str. Cuza-Vodă, Nr.
22, Loc. Roman, Jud. Neamț, O. P. Roman, Cod. 611049.
Persoanele care locuiesc în Roman și împrejurimi pot aduce plicul
direct la școală.
9. Condiţii de participare pentru elevii de liceu
Referatele vor fi pregătite de autori pentru redactare și editare
computerizată cu sigla ISSN
b) Timpul alocat fiecărui participant direct este de 20 min
c) Înscriere pe adresa de e-mail:
melchisedec_național@yahoo.com, în t a b e l s t r u c t u r a t
astfel:
Numele și prenumele cadrului didactic/secțiunea/ titlul referatului/
unitatea de învățământ/posibilitatea prezenței la simpozion.
10. Termen de expediere a lucrărilor: 25 aprilie 2017.
11. Participanții la simpozion vor primi Diploma de participare și

volumul cu lucrările simpozionului pe suport CD redactat sub sigla
ISSN
13. Etapele de desfășurare
 Lansarea simpozionului: 01 ianuarie 2017
 Termen limită de trimitere a materialelor: 30 aprilie 2017
 Prezentarea în plen a lucrărilor: 13-14 mai 2017.
14. Popularizarea activității finale se va efectua și în cadrul festiv
al Zilelor Melchisedec Ștefănescu, ediția 2017, la Liceul Teologic
”Episcop Melchisedec” din Roman.
15. Diplomele și lucrările participanților care nu pot fi prezenți, vor
fi expediate prin Serviciul Poșta Română până la data de 30 iunie
2017.
16. Activitatea de popularizare se va efecua pe plan local, regional
şi naţional.
17. Material bibliografic privind viața și activitatea episcopului
Melchisedec Ștefănescu este postat pe Internet în mai multe sit-uri,
inclusiv
pe
www.sc5roman.ro/melchisedec
si
www.ssgroman.ro, în format .pdf

REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. Tipul concursului: Concurs cultural-artistic, național,
extracurricular, crosscuricular.
2. Titlul: Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar.
3. Organizatori: Liceul Teologic” Episcop Melchisedec” Roman
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman.
4. Participanți:
Secțiunea 1: învățământ primar: desen tematic: Icoana, fereastră

spre cer
Secțiunea 2: gimnaziu: compunere liberă dedicată:
a. Patriarhului Iustinian Marina
c. Vieți de pictori și iconari din arta bizantină
b. Apărătorilor credinței din timpul comunismului în tot
spațiul românesc.
5. Conţinutul şi forma lucrărilor:
Secțiunea 1: desen tematic, format A4, etichetat pe față, în dreapta
jos.
Secțiunea 2: compunere cu o icoană desenată, (icoană să cuprindă
jumătate din prima pagină); textul scris de mână, de maxim două
pagini, cu titlu la alegere va cuprinde importanța icoanei desenate,
istoria, pe scurt, a sfântului sau a afptei sfântului prezentat. Pot fi
scene biblice sau scene din viața unui sfânt. Textul va fi încadrat în
chenar de pagină, astfel: stânga 2, 5 cm (pentru îndosariere),
celelalte margini de 1 cm., cu spațiere de un rând.
Sub titlul compunerii vor fi precizate datele de indentificare ale
lucrării: numele și prenumele elevului, clasa, liceul/școala și
profesorul coordonator.
6. Criterii de evaluare:
Secțiunea 1: hârtie de desen, format A4, încadrare tematică,
elemente de compoziție și
cromatică, etichetată pe față, în dreapta jos, scris cu majuscule.
Secțiunea 2: titlul sugestiv, maxim 2 (două) pagini, încadrare
tematică, structura, claritatea
și eleganța scrisului și a paginii care va cuprinde și un desen în
relația cu conținutul
compunerii, etichetate sub titlu, în dreapta, cu majuscule.
7. Lucrările vor fi expediate prin Poșta Română în plic A4, care
va avea în interior:
lucrarea, Fișa de înscriere și Parteneriatul.
8. Lucrările se trimit pe adresa:
Destinatar: Bobu Ana cu mențiunea: Proiect educativ Melchisedec Ștefănescu,

ierarh cărturar-ediția 2017, Școala Gimnazială ”Alexandru
Ioan Cuza” Roman, Str.
Cuza-Vodă, Nr. 22, Loc. Roman, Jud. Neamț, O. P. Roman,
Cod. 611049.
Persoanele care locuiesc în Roman și împrejurimi pot aduce
plicul direct la școală.
9. Condiţii de participare:
a) Înscrierea este g r a t u i t ă.
b) Termen de trimitere a lucrărilor: 30 aprilie 2017, data poștei.
Corespondența cu participanții este numai online pe adresa:
melchisedec_national@yahoo.com.
în t a b e l s t r u c t u r a t astfel:Nr. Cr./ Numele și prenumele
elevului/ clasa/ secșiunea/ professor coordonator
c) Fiecare cadru didactic participă cu m a x i m cinci lucrări
pentru fiecare secțiune.
10. Profesorii îndrumători vor fi menționați în diplomele elevilor.
11. Elevii care nu obțin premii vor primi Diplomă de participare.
12. Se acordă premiile I, II, III și mențiune. Nu se dau premii
valorice.
13. Toate lucrările vor fi îndosariate conform celor trei secțiuni în
ordinea dată de rezultatele obținute, editate, lansate în cadru festiv
și depuse la Biblioteca Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
14. Etapele concursului:
 Lansarea concursului: 01 ianuarie 2017
 Termen limită de trimitere a materialelor: 30 aprilie 2017
 Festivitatea de premiere: 15 mai 2017.
15. Premierea și popularizarea activității finale se va efectua în
cadru festiv al Zilelor Melchisedec Ștefănescu ediția 2017, la
Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” din Roman.
16. Diplomele și adeverințele vor fi expediate prin Serviciul Poșta
Română.
17. Activitatea de popularizare se va efecua pe plan local, regional
şi naţional.
18. Material bibliografic privind viața și activitatea episcopului

Melchisedec Ștefănescu este postat pe Internet în mai multe sit-uri,
inclusiv
pe
www.sc5roman.ro/melchisedec
si
www.ssgroman.ro, în format .pdf

FIȘĂ

DE

ÎNSCRIERE

SIMPOZION și CONCURS NAȚIONAL
”Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar”
Ediția a XVII-a - 2017
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT____________________________________________
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR______________________________________
SPECIALITATEA________________________________________________________
ADRESA DE E: MAIL_____________________________________________________
NUMĂRUL DE TELEFON_________________________________________________
ADRESA DE EXPEDIERE A DIPLOMELOR__________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nr. Numele și prenumele
crt. elevului

Clasa Secțiunea

Cadrul didactic
coordonator

1.
2.
3.
4.
5.

Participare simpozion: direct__________________________________
indirectă_______________________________

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Roman

Nr. 5420/ 11. XI. 2016

_______________________________
Nr. _______/_________________

ACORD DE PARTENERIAT
Între şcolile:
Şcoala Gimnaziala ”Alexandru Ioan Cuza”, Str.Cuza-Vodă , nr. 22, Localitatea
Roman, Judeţul Neamț, reprezentată prin director prof. Maxim Constantin-Claudiu,
respectiv prof. dr. Ana Bobu, în calitate de Aplicant și
Şcoala ..................................................................................str.................
.............nr..........,Localitatea...........................................,Judetul.................................,
reprezentată prin director.............................................................................şi prof.
.................................................., în calitate de participant şi partener la SimpozionulConcurs Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar, ediţia 2016.
Şcoala coordonatoare se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere.
Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute.
Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala parteneră se obligă:
Să înscrie elevii în concurs.
Să mediatizeze și să coordoneze concursul la nivel de unitate școlară parteneră.
Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare.
Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite.
Durata acordului: anul 20167
Prezentul contract se încheie în două exemplare.
Şc. Gimn. „Al. I. Cuza” Roman
Director,
prof. Maxim Claudiu – Constantin

_________________________
Director,
prof.

