
 
 

FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2019 

 

             Avizat,  

                                                                   Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B__________ 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  

 

Adresa completă  

 

 

Nr. de telefon/fax 
 

Site şi adresă poştă electronică  

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de 

contact) 

la nivelul unitatilor de invatamant 

 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 

total de cadre didactice din unitate 

 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect  

Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos 

max. 5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi 

finanţatorul) 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : 

 

SFÂNTUL ANDREI – APOSTOLUL ȘI OCROTITORUL ROMÂNILOR 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : 

 

Concurs 

 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

 Domeniul cultural-artistic 

 

B4: Ediţia nr. a V- a 

 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: 

 
28. noiembrie 2020 - Școala  organizatoare/on-line 

 

B6: Număr participanţi la proiect: 50 elevi si 10 cadre didactice 

 

B7: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

500 lei -  500 lei 

Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie) 

 



 
 

 B8: Proiectul este cu participare: 

 directă  

 On-line 

 

REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 

  

   “ Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, 

bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. “  

  

 Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data de 30 noiembrie, în Biserica Ortodoxă. La noi în 

țară, Sfântul Andrei se bucură de o cinstire deosebită, fiind considerat Apostolul românilor sau 

creștinătorul poporului român, motiv pentru care în cinstea acestuia se organizează ample evenimente 

religioase și culturale. 

 În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Apostol 

Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul 

României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare națională bisericească, ca urmare a hotărârii 

Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001. 

De aceea, se cuvine ca noi profesorii să facem cunoscută viața și activitatea Sfântului Apostol Andrei, 

iar elevii să participe la un concurs în cinstea acestuia. 

În contextul în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat Anul 2020 Anul omagial al 

pastorației părinților și copiilor în Patriarhia Româna, profesorii de religie coordonatori au dorit 

aprofundarea și acestor teme la nivelul elevilor. Astfel, proiectul este conceput și pentru desfășurarea 
unui concurs  având ca temă: Iubirea creștină în familia mea. 

 

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate : 10 cadre didactice și 50 elevi;  

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevii, profesorii de religie, profesorii de alte discipline, părinții, 

comunitatea locală;  

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

 

Activitatea nr.1:- Formarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor pe care le are fiecare 

membru; 

Activitatea nr. 2: Mediatizarea concursului şi înscrierea participanţilor la concurs; 

Activitatea nr. 3 : Organizarea fiecărei secţiuni ale concursului; 

Activitatea nr. 4 : Desfăşurarea concursului - „Sfântul Andrei – Apostolul și Ocrotitorul românilor”; 

Activitatea nr. 5: Prezentarea rezultatelor. 

 

d. Descrierea activităţii principale: 

Concursul va fi organizat pe  cicluri de învățământ și pe mai multe secțiuni după cum urmează:  

 

Concursul  - „Sfântul Andrei – Apostolul și Ocrotitorul românilor” 

Locul desfășurării: Școala organizatoare/on-line 

Organizator: Echipa de proiect  

Ciclul primar – recitare: 

- Poezie:  

Tema: Iubirea creștină în familia mea 

- Rugăciune 

Ciclul gimnazial: 

- Creație literară. 

Tema: Ajutorul Sfântului Apostol Andrei și problemele contemporane 

- Creație artistică 



 
 

Tema: Proiectează/desenează o biserică cu instrumente TIC 

- Cântare religioasă și muzică populară/ușoară 

Tema: -troparul Sfântului Apostol Andrei și o melodie populară/ușoară despre familie/părinți 

            

Ciclul liceal: 

- Colaj sau PowerPoint cu titlul Iubirea creștină în fotografiile familiei;  

 

 

 

Descriere:  

Echipa școlii participante va desemna un elev pentru fiecare secțiune a concursului.  

Concurenții de la Secțiunile Recitare poezie și Cântare religioasă vor trimite, la adresa de mail 

indicată, înregistrarea poeziei/cântecelor.  

Lucrările secțiunilor: Creație literară și artistică vor fi salvate într-un fisier pdf și trimise la adresa de 

mail indicată. 

 

Dată: 28 noiembrie 

 

. 

Un juriu, alcătuit din specialişti, va aprecia atât autenticitatea, cât și calitatea lucrărilor. 

 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

 

Prin acest proiect dorim să-i facem pe elevi să-şi gestioneze resursele prin realizarea de 

activități educaționale utile și plăcute, alături de profesorii lor, prin care să-și dezvolte atitudini 

patriotice si dezvoltarea interesului pentru identitatea națională. 

 

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1500 caractere); 

 

Trăim un prezent istoric în care părinții își dedică puțin timp pentru educarea copiilor în spirit 

creștin, motiv pentru care considerăm că se impune ca rolul esențial în acest proces să fie susținut în 

măsură mai mare de școală, de profesorii de religie. Astfel, privind educația din perspectiva valorilor 

religioase și naționale, avem convingerea că îi putem învăța pe elevi să prețuiască omul, munca, 

virtuțile morale și creștine, cultura, să găsească asemănări între practici din viața școlii și practici din 

viata sfinților, să lege prezentul de trecut și viitor, să știe de unde vin și încotro se îndreaptă. 

 

 

D.2. Scopul proiectului; 

 

Scopul proiectului este aprofundarea temeinică de către elevi a vieții Sfântul Apostol Andrei și 

a temelor principale ale Anului omagial al pastorației copiilor și părinților. 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 

Să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele religioase, precum și competențele artistice: 

 O1  să dobândească sentimente de dragoste şi respect față de Sfântul Apostol Andrei; 

 O2 să recunoască momente importante din istoria creștinismului; 

 O3 să încurajeze și să promoveze respectful față de copii/părinți; 

 O4 să evidențieze rolul familiei în societate; 

 O5 să recunoască jertfa părinților/înaintașilor noștri. 

 



 
 

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

 

Proiectul se adresează elevilor  din învăţământul primar, gimnazial și liceal provenind de la 

unităţi de învăţământ din mediul rural şi urban, și cadrelor didactice care pregătesc elevii pentru 

participarea la concurs. 

 

 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

 

Elevi, cadre didactice și comunitățile locale ale elevilor participanți. 

 

D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni): 

 

 6 luni  ( 1 septembrie 2020  – 1 februarie 2021 ) 

 

D.7. Descrierea activităţilor: 

 

Activitatea nr.1:- Formarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor pe care le are fiecare 

membru; 

Activitatea nr. 2: Mediatizarea concursului şi înscrierea participanţilor la concurs; 

Activitatea nr. 3 : Organizarea fiecărei secţiuni ale concursului;  

Activitatea nr. 4 : Desfăşurarea concursului  - „Sfântul Andrei – Apostol și Ocrotitorul românilor” 

Activitatea nr.5 : Prezentarea rezultatelor 

 

a. Titlul activităţii - Activitatea nr.1:- Formarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor 

pe care le are fiecare membru 

b. Data/perioada de desfăşurare: 25 septembrie 2020 

c. Locul desfăşurării: Sediul Asociației profesorilor de Religie  

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): cadre didactice  

e. Descrierea pe scurt a activității. În urma discuțiilor se aleg membrii echipei de proiect. 

 

a. Titlul activităţii - Activitatea nr.2:- Mediatizarea concursului şi înscrierea participanţilor la 

concurs  
b. Data/perioada de desfăşurare: 28 septembrie 2020– 29 octombrie2020; 

c. Locul desfăşurării: școlile din județ; 

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.):  echipa de proiect, 

elevi;  

e. Descrierea pe scurt a activității: Lansarea pe site-urile de profil a regulamentului de organizare și a 

fișei de înscriere la concurs și trimiterea în școlile din județ a proiectului. 

 

a. Titlul activităţii: Activitatea nr. 3 - Organizarea fiecărei secţiuni a concursului. 

b. Data/perioada de desfăşurare: 1 octombrie 2020  – 16 noiembrie 2020 

c. Locul desfăşurării: Sediul Asociatie Proferorilor de Religie 

d. Participanţi : coordonatorii proiectului 

e. Descrierea pe scurt a activității: Membrii echipei de proiect se vor ocupa de alegerea membrilor 

juriului, a timpului și a perioadei de desfășurare. 

 

a. Titlul activităţii: Activitatea nr. 4 : Desfăşurarea concursului - „Sfântul Andrei – Apostol și 

Ocrotitorul românilor” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 28 noiembrie 2020 

c. Locul desfăşurării: Școala organizatoare/on-line 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, sponsori coordonatori 



 
 

proiect, coordonatori/colaboratorii. 

e. Descrierea pe scurt a activității: La Școala organizatoare se vor desfășura probele de concurs pe 

secțiuni/on-line 

 

 
a. Titlul activităţii: Activitatea nr. 5 : Prezentarea rezultatelor 

b. Data/perioada de desfăşurare:  februarie 2020; 

c. Locul desfăşurării: Sediul Asociației Profesorilor de Religie; 

d. Participanţi : coordonatorii proiectului și invitații acestora;  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se prezintă rezultatele obținute. 

 

 

D.8. Diagrama Gantt a activităților 
 

 

 

D.9.  Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 

2000 caractere) 

 

Sperăm ca din punct de vedere cantitativ să depașim numărul de 50 de participanți, iar din 

punct de vedere calitativ tindem să credem că vom putea:  

• îmbunătăți calitatea potențialului creativ al participanților; 

• dezvolta spiritul competitiv și de lucru în echipă; 

• dezvoltarea abilităților de căutare și de filtrare a informațiilor; 

• Un C.D. cu materiale.  

 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului (max. 1500 caractere)  

 

Procese verbale de la fiecare activitate, raportul de analiză, rezultatele proiectului, chestionare 

adresate membrilor echipei de proiect, fotografii. 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului (max. 1500 caractere) 

 

Colectivul care va asigura implementarea proiectului este format din cadre didactice implicate 

care își doresc : 

• posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri; 

• utilizarea materialelor realizate și în alte alte proiecte de consiliere pe diverse teme; 

• derularea proiectului la nivel interjudețean într-un număr mare de şcoli; 

 

D.12. Riscuri implicate de proiect și planul de răspuns (retragere parteneri, lipsă sponsori, 

context situație generată de pandemieetc.) 

Nu există motive de îngrijorare. 

 

D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului (max. 1500 caractere)  

 100 de flyere vor fi distribuie în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului şi vor constitui, de 

asemenea, instrumente de informare transmise prin mijloacele de comunicare diverse: site-ul I.S.J., 

site-urile comunităţilor profesionale, posturi locale de televiziune. În final, raportul prezentat va 

sintetiza atât sub aspect statistic cât şi calitativ rezultatele obţinute. 

 

D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului (roluri şi responsabilităţi în proiect, 

adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact și descrierea  

rolului, contribuției la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere) 

 



 
 

Școlile partenere se obligă să mediatizeze concursul  în școală și în județ în scopul atragerii de 

noi participanți; să pregătească elevii pentru activitate; să organizeze etapele locale ale concursului; să 

respecte regulamentul de desfășurare a concursului; să colaboreze pe toată durata proiectului. 

 

D. DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 
Total 

sumă 

1 
Diplome  

100   0 100 

2 Premii   300  0  300 

3.  Carti   100  0  100 

 TOTAL RON  500  0 500  

 

 

 

Coordonator/i (nume și semnătură) 

 

 

 

Director unitate (nume și semnătură) 

 

 


