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Titlul concursului 

Icoana, cale către Dumnezeu 
Tipul concursului- Interjudetean 
 

 Concursul este destinat elevilor din învățământul preuniversitar, de la unitățile de 
învățământ din județele Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt, Valcea si Hunedoara.  
 

  Organizatorii concursului: 

Colegiul Economic “ Virgil Madgearu” Tg. Jiu / Prof. Vătafu Ștefan Cristi 

Inspector de specialitate Religie / Prof. Stănciulescu Neofit-Cătălin 

Liceul Teologic Sf. Nicodim din Tg. Jiu/ Prof. Anghel Nicolae Paunescu 

CCD Gorj /Prof. Laurențiu Popovici 

 

 Persoane de contact 
Pr. Prof. Neofit Stănciulescu 0766419000, email stanciulescuneofit@yahoo.com  

Pr. Prof. Ștefan CristiVătafu 0766423791, email vatafustefan@yahoo.com 
 

 Scopulproiectului 
Pornind de la cuvintelelui Octavian Paler Fiecare om are o patrie, o istorie și o 

cultură, restul sunt țări, realizăm realitatea incontestabilă a apartenenței fiecăruia dintre 

noi la pământul din care suntem originari făcuți și de asemenea la valorile pe care le 

purtăm în suflet toată viața și pe care le transmitem din generație în generație ca amprentă 

firească a calității de om. Cu multă bucurie sufletească constatam faptul, că despre 

sfintele icoane s-au spus foarte multe lucruri folositoare, din punct de vedere 

duhovnicesc, de către mulți avizați și însemnați teologi, publicându-se în acest sens, 

volume întregi. Sfinții Părinți au vorbit despre rolul icoanelor din perspectivă istorică, 

duhovnicească și dogmatic, în același timp învățându-ne să ne închinăm la ele ca la sfinți 

ce sunt închipuiți de ele „Căci cinstea dată icoanelor se urca la chipul cel dintâi” 

spune Sfântul Vasile cel Mare. 

Sunt mulți dintre aceia care considera și prețuiesc sfintele icoane mai mult ca 

valori artistice si istorice, decât ca obiecte purtătoare de har și sfințenie. Ei au admirat în 

deosebi vechimea culorilor, măestria, arta cu care sunt lucrate, realizate, subliniate și 

marcate de către autor, dar nu resușesc să surprindă și nici nu sunt în stare să simtă duhul 

ce vibrează și care se transmite prin aceste sfinte obiecte!... căci prin intermediul sfintelor 

icoane, noi suntem în permanent comuniune cu Hristos, cu Maica Domnului și cu toți 

sfintii, datorită sfintelor rugaciuni. Prin icoane întreținem un continuu dialog cu Creatorul 

cerului și al pământului și cu toti sfinții. Într-o epocă a modernismului, într-un secol al 

vitezei, împins de curentul migratiei, omul mileniului al III-lea dovedește adesea că își 

uită orginile sau că sfiește să le decline. În sprijinul valorizării apartenenței la viața 

bisericii, propunem un proiect interjudețean în care adult și copil, profesor și elev, să iși 

afirme apartenența la arta iconografică, abordând în culori sau în acoarelă sau prin 

măestria artisctică aspecte referitoare la evenimente, tradiții, religie, personalități. 

Scopul este de a valorifica apartenența la viața bisericii din perspective 

evenimentelor istorice, tradițiilor, personalităților religioase, văzute prin ochii copiilor. 
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 Modalități de promovare 
Postarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj; 

Transmiterea către Inspectoratele Școlare Județene partenere în vederea 

popularizării concursului. 

Materiale publicitare: afise, comunicat de presa. 

Prezentare la cercurile scolare din cadrul centrelor metodice. 

Trasmiterea in scolile si liceele din județul Gorj pe adresele de e-mail. 

 Obiective 
 Încurajarea elevilor să își afirme apartenența la viața bisericii, prin 

realizarea de icoane, având drept subiect un aspect referitor la 

evenimentele biblice, tradiții, personaje biblice. 

 Dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii claselor V-XII 

 Încurajarea afirmării timpurii a cetățeniei active 

 

 Detalii administrative 
 

 Proiectul s-a desfasurat la nivel judetean in cinci editii 

 Proiectul se va desfasura intr-o singura etapa, cu doua sectiuni, una 

destinata elevilor din clasele V-VIII si alta destinata elevilor din clasele 

IX-XII. 

 Participarea se va face la alegere in una din cele doua etape:  

 

*PRIMA ETAPA   PARTICIPARE DIRECTĂ 

Prin prezenta elevului, unde timp de trei ore va executa cu acuarela/vopseluri sau 

creion/ icoana avand reper un model pe care si-l alege singur. 

Termen de inscriere prin transmiterea anexei: Joi, 13.06.2019 

Concursul are loc vineri, 14.06.2019, la ora 9.00 la Liceul Teologic din Tg-Jiu. 

 

 

*ETAPA A II-A  PARTICIPARE INDIRECTĂ 

Prin trimiterea lucrarii executată pe o coala A4 sau A3 la adresa:  

Destinatar: Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, str. Victoriei 132-134, jud. Gorj, 

Inspector scolar, Prof. Neofit Stanciulescu. 

 

 

 Plicul va trebui sa contină: 

 1.LUCRAREA semnata pe spate de catre: 

-elevul care a executat lucrarea (Nume si prenume, scoala de provenienta), 

-profesorul indrumator (Nume si Prenume) 

-director (Nume, prenume, semnătură și stampila unitătii de invatamant) 

2.UN PLIC AUTOADRESAT SI TIMBRAT, pentru trimiterea diplomelor. 

3. FISA DE INSCRIERE atasata la anexa 2. 

 

Data limita de transmitere 21.06.2019. 

Evaluarea lucrarilor transmise are loc in data 28.06.2019. 

 



 Vor fi acordate premiile I, II, III si mentiune pentru fiecare sectiune, 

inclusiv diploma de participare pentru toti participantii. 

 Data limita de trimitere a fisei de inscriere atasata la anexa 2 si 

lucrarile(acolo unde este cazul), este de13 iunie pentru participarea directa 

si  21 iunie 2019 pentru participarea indirecta. 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim doi elevi pentru fiecare 

secțiune.( doi de la clasele V-VIII și/sau doi de la clasele IX-XII) 

 Inscrierea se va face prin trimiterea fisei la adresa de mail 

vatafustefan@yahoo.com sau stanciulescuneofit@yahoo.com 

 Concursul se va desfasura in ziua de 14 iunie 2019, la Liceul Teologic 

Sfântul Nicodim dinTg. Jiu. 

 Participantii vor complete anexa 2, care va trebui stampilata si semnata de 

Directorul unitatii scolare. 

 

 

 

 

 

 Membrii juriului 

 Pr.Prof. Neofit Cătălin Stănciulescu 

 Pr. Prof. Ștefan Cristi Vătafu 

 Prof. Laurențiu Popovici  

 Prof. Mărgineanu Augustin 

 Profesori de Specialitate din cadrul Liceului Teologic 
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ANEXA 2         Nr. _______/_______ 

          Director   

          Prof. 

LS 

    Fisa de inscriere 

 

Scoala de provenienta: 

Nume/Prenume cadru didactic: 

Sectiunea:Gimnaziu/Liceu 

     

    Tabel cu elevii participant 

 

Nr. Nume/prenume Clasa 

   

   

   

   

 

 

 

Date de contact profesor cordonator 

Telefon: 

Adresa de mail: 

Semnatura : 


