LICEUL GRECO-CATOLIC
”INOCHENTIE MICU”
Nr. 25/22.02.2021

COLOCVIU INTERDISCIPLINAR “OMUL ȘI SACRUL”
CAEJ, EDIȚIA a III-a – 2021
REGULAMENT
Elevii şi profesorii LICEULUI GRECO-CATOLIC “INOCHENTIE MICU” Cluj-Napoca, vă
invită să participaţi la COLOCVIUL INTERDISCIPLINAR “OMUL ȘI SACRUL- ediția a III-a”.
Concurs - organizat în anul şcolar 2020-2021, pentru profesori și elevi, de la şcoli primare, gimnaziale
și liceale, din județul Cluj și alte județe (fără taxă de participare).
1. TEMA DE CONCURS:
Tema ediţiei este „DIMENSIUNEA RELIGIOASĂ A EXISTENȚEI” şi se adresează
copiilor pe trei categorii de participare, a șase domenii de exprimare:
1. clasele I-IV
2. clasele V-VIII
3. clasele IX-XII
1.A. SECȚIUNEA PROFESORI:
Referat științific, redactare în Microsoft Word, 2-4 pagini, caractere Times New Roman, cu
diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri (spaţiere) și rezumatul lucrării de 15-25 de
rânduri. Rezumate referatelor vor fi publicate în revista EDUCAT(INO), care are ISSN/ISBN.
2.B. SECȚIUNEA ELEVI:
2a. Domeniul plastic (arte):
Materialele selectate pentru realizarea lucrărilor sunt după liberă opţiune a profesorului/
învățătorului, convenţionale sau neconvenţionale: tehnici mixte, pictură în culori de apă, creion,
pixuri cu gel, colaje, etc.
Vă rugăm să insistaţi asupra calităţii creaţiilor prezentate: redare plastică expresivă, bogăţie
şi unitate stilistică *(motivele vor fi folosite într-un întreg compozițional plastic). Evaluarea va fi
realizată pe grupe de vârstă, vizând creativitatea elevilor, bogăţia şi originalitatea ideilor plastice,
relevanţa creaţiei pentru subiectul plastic ales (*ori text literar/religios). Temele pot fi diverse ca
susținere și interpretare artistică (spațiul liturgic-fragmente/literar). Moment de legătură Arte și Religie
(ca discipline interferențe)
Suportul de lucru este hârtie A3 sau A4; desigur (fiind online) - formatul digital contează
foarte mult, el fiind cel de poză JPG (încadrare și unghi lumină naturală), cu salvare
nume_prenume elev_clasa (ex. Popescu Alexandru 6B), folosiți fișa de înscriere.
2b. Domeniul literar:
Creații literare– eseuri, cu redactare în Microsoft Word, 400-600 de cuvinte, caractere Times
New Roman, cu diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri (spațiere). Criterii de jurizare
ale lucrărilor literare:
➢
Adecvarea tematică (10 puncte)
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➢
➢
➢
➢

Inspirație în alegerea titlului (10 puncte)
Originalitatea conținutului de idei și imagini (10 puncte)
Compatibilitate cu specificul vârstei (10 puncte)
Conținut emoțional–afectiv / Valoare morală sau instructiv–educativă a eseului (10
puncte)
➢
Coerență (10 puncte)
➢
Registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului (10 puncte)
➢
Ortografia, punctuația (10 puncte)
➢
Încadrarea în limitele de spațiu indicate (10 puncte)
OFICIU: (10 puncte)
Total: 100 de puncte
Unde este cazul se poate scrie și o bibliografie* (autor, titlu lucrare, editura, localitatea, anul).
2c. Domeniul istorie:
Referat științific, redactare în Microsoft Word, 3000-5000 de cuvinte, caractere Times New
Roman, cu diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri (spaţiere).
Criterii de jurizare:
• Adecvarea tematică (10 puncte)
• Caracterul ştiinţific al referatului: utilizarea limbajului de specialitate (10 puncte),
diversitatea surselor folosite (10 puncte) şi citarea corectă a tuturor surselor folosite
(inclusiv a site-urilor) în note de subsol şi bibliografie* (10 puncte)
• Originalitatea lucrării (subiectul abordat, structura, realizarea unor concluzii pe baza
bibliografiei sau a surselor) (30 puncte)
• Încadrarea în limitele de spaţiu indicate (10 puncte)
• Respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie (10 puncte)
• OFICIU: (10 puncte)
Total: 100 de puncte
* Este obligatorie folosirea ca bibliografie a unor cărţi şi articole de specialitate. Site-urile utilizate
trebuie să aibă un caracter ştiinţific.
2d. Domeniul teatru/film:
Se va realiza o descriere a faptei teatrale – un monolog, o piesă de teatru sau un film cu o durată
de maxim 10 minute. Se va răspunde de calitatea, mesajul descrierii piesei sau monologului în format
Word și trimisă pe adresa de e-mail menționată.
Creațiile artistice ale elevilor - teatru (înregistrată) sau film - nu vor depăși 10 minute și se vor
specifica următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, școala (localitatea, județul), numele și
prenumele profesorului îndrumător.
. Jurizarea lucrărilor se va realiza de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din
reprezentanți ai profesorilor. Nu se admit contestații. Creațiile elevilor nu vor fi returnate.
Criterii de jurizare a creațiilor artistice –teatru/film:
•
Adecvarea tematică (10 puncte)
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•
Inspirație în alegerea titlului (10 puncte)
•
Originalitatea conținutului de idei și imagini (20 puncte)
•
Compatibilitate cu specificul vârstei (5 puncte)
•
Conținut emoțional–afectiv (Valoare morală sau instructiv–educativă (20 puncte)
•
Interpretare (20 puncte)
•
Încadrarea în limitele de spațiu indicate (5 puncte)
•
OFICIU: (10 puncte)
Total: 100 de puncte
2e. Domeniul geografie:
Eseurile elevilor din învățământul gimnazial / liceal la disciplina Geografie se desfășoară pe
două teme:
1.E.a) Turism cultural, religios (locuri sfinte, biserici, mănăstiri) în România :
• Prezentări PowerPoint (maxim 10 slide-uri, informații și poze)
1.E.b) Călătorind prin România:
➢ Referatul științific poate avea 3 pagini, Microsoft Word/ format A4 (portret), margini
2cm, caractere TimesNewRoman 12, titlu 14, spațiere 1 rând
➢ Titlu lucrare centru 14, boldat, 12-sub titlu aliniat dreapta (nume/prenume-autor, școala)
➢ La sfârșit se va trece bibliografie (nume prenume autor, titlul lucrării, editura și anul)
Criterii de jurizare:
•
Adecvarea tematică (10 puncte)
•
Caracterul ştiinţific al referatului: utilizarea limbajului de specialitate (10 puncte),
diversitatea surselor folosite (10 puncte) şi citarea corectă a tuturor surselor folosite (inclusiv a
site-urilor) în note de subsol şi bibliografie* (10 puncte)
•
Originalitatea lucrării (subiectul abordat, structura, realizarea unor concluzii pe baza
bibliografiei sau a surselor) (30 puncte)
•
Încadrarea în limitele de spaţiu indicate (10 puncte)
•
Respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie (10 puncte)
•
OFICIU: (10 puncte)
Total: 100 de puncte
2f. Domeniul religie cu tema:
MARTIRI CREȘTINI ÎN ROMÂNIA SECOLULUI AL XX-LEA
Eseuri, cu redactare în Microsoft Word, 400-600 de cuvinte, caractere Times New Roman, cu
diacritice, corp literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri (spațiere). Criterii de jurizare ale lucrărilor:
➢ Inspiratie în alegerea titlului; (10 puncte)
➢ Compatibilitatea cu specificul vârstei (10 puncte)
➢ Caracterul stiințific al referatului: utilizarea limbajului de specialitate, diversitatea
surselor folosite (20puncte)
➢ Originalitatea lucrării (subiectul abordat. Structură și impactul concluziilor pentru zilele
noastre pe baza surselor folosite (30 puncte)
➢ Rolul personajului in viața bisericii și a societății (10 puncte)
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➢ Încadrarea în limitele de spațiu indicate (10 puncte)
2. OBIECTIVE ȘI SCOPURI ALE CONCURSULUI:
▪ realizarea de activităţi extracurriculare, ca modalitate complementară de
participare activă a tinerilor în comunitate;
▪ creşterea calităţii procesului educaţional prin abordare crosscurriculară;
▪ cultivarea dragostei, respectului și prețuirii față de semeni (cei ce au fost și sunt);
▪ dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor prin participarea la concursuri
dezvoltarea relațiilor de parteneriat artistic între unitățile școlare și între cadrele implicate;
▪ de cunoaştere - prin studiu al limbii şi literaturii române (la clasă, în cadrul
cercurilor de specialitate sau prin studiu la bibliotecă);
▪ de autocunoaştere - (prin activităţi de consiliere, activităţi ludice şi recreative
prin care elevul determină raportarea sa la un sistem de valori şi norme morale,
determinând astfel de ce un personaj literar este preferat);
▪ de formare de priceperi şi deprinderi – prin studiu al tehnicilor de
reprezentare plastică - în atelierul de creaţie artistică, dar şi vizitând patrimoniul
artistic naţional (la muzee de artă, în afara spaţiului şcolii prin activităţi ludice şi
recreative, în cadrul cercurilor de specialitate);
3.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI:
Ediția din acest an, datorită măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu Sars-Cov2, se va
desfășura exclusiv online, cu participare indirectă.
Perioada de confirmare a participării la Colocviu: 14.04.2021
Primirea lucrărilor pe cele șase domenii: 15.04.2021-14.05.2021 (atât e-mail, cât și adresă
contact);
Jurizarea lucrărilor va fi efectuată de comisiile de specialitate în perioada 17.05.202121.05.2021, iar autorii lucrărilor vor fi contactați de organizatori.
Nu se admit contestații.
Creațiile elevilor nu vor fi returnate.

Se vor acorda Premii: I, II, III și Mențiuni: I, II, III, (pentru fiecare secțiune).
4.
5.

Autorul proiectului: prof. Dr. Simona Gruian,
Coordonatorul proiectului, Ediția a III-a 2020-2021: prof. Daniela Corduneanu
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6.

ECHIPA DE PROIECT:

1. Prof. Miclea Marius, coordonator proiect-arte: mariusartcj@yahoo.com/
0752114977;
2. Prof. Daniela Corduneanu-Mincu, coordonator proiect-creație literară:
mincu.daniela@yahoo.com /0740 874814;
3. Prof. Mirela Bumb, coordonator proiect-teatru și film: sora.lucia@yahoo.com/
074600618;
4. Prof. Rodica Toadere, coordonator proiect-istorie: rodicaianos@yahoo.fr
/
0720544801;
5. Prof. Poruțiu Carmen, coordonator proiect-geografie: c.porutiu@yahoo.com / 0729
104354
6. Prof. Ionel Ureche, coordonator proiect-religie: ionelureche@yahoo.com /
0742882935
7. Adresa de e-mail contact pentru informații proiect: omulsisacrul2018@yahoo.com
Prof. Camelia Marțiș, 0770558074
6.

PARTENERI:

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, DE CLUJ-GHERLA

7. DATE CONTACT PENTRU CONCURS:
LICEUL GRECO-CATOLIC „INOCHENTIE MICU”
Sediul: Cluj-Napoca, Calea Moţilor Nr. 24
Telefon: +40264599525
Fax: +40372872481
E-mail: omulsisacrul2018@yahoo.com
8. COMISIILE PE DOMENII:
Domeniul Arte: Prof. univ. Dr. Vasile Cioca, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca
Prof. Miclea Marius-Lucian, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Înv. primar Dinu-Popa Cristina Daliana, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj- Napoca,
Prof. Tîrnovan Aura Dăscălescu, Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca
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Domeniul Creații-literare:
Prof. Daniela Corduneanu-Mincu, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, ClujNapoca
Prof. Mălina Ardelean, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Cicioc Viorica, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Ioana Angela Mureșan, Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca
Prof. Înv. primar Uifălean Călina, Seminarul Teologic Ortodox , Cluj-Napoca
Domeniul Teatru și film: Prof. Camelia Marțiș , Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Morari Ancuța, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Prof. Bumb Mirela, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Domeniul Geografie: prof. Poruțiu Carmen, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Manases Cristina, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Prof. Dr. Arghiuș Corina, Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr”, Cluj-Napoca
Domeniul Istorie: prof. Dr. Toadere Rodica, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Hasan Mihai, Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca
Domeniul Religie: Pr. Prof. Tintelecan Daniel, Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Prof. Emilian Mureșan, Colegiul Tehnic ”A. Maior”, Cluj-Napoca
Pr. Prof. Vasile Sabo Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
Pr. Prof. Ureche Ioan Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”, Cluj-Napoca
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FORMULAR ÎNSCRIERE - ELEVI
Colocviul județean Interdisciplinar “OMUL ȘI SACRUL”
EDIȚIA III – 2021
Organizat de Liceul Greco-Catolic ,,Inochentie Micu” Cluj-Napoca, Cluj
Unitate școlară_________________________________Tel/e-mail_______________________
Adresa_________________________Localitatea_________________Județ________________
Nume.prof. coordonator_____________________Telefon/e-mail________________________
Elevi participanți la concurs:
Nr.crt.

Nume și prenume
elev

Nume/prenume prof.
coordonator

Clasa și
vârsta

Secțiunea la care
participă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Nu se percepe taxă de participare.
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Colocviul județean interdisciplinar „Omul și sacrul ”
Ediția a III-a, 2021
Fișă de înscriere PROFESORI
Autorul/Autorii (nume și prenume):
Funcția didactică și specialitatea:
Gradul didactic/ Titlul științific
Titlul lucrării:
Secțiunea:
Telefon:
E-mail:
Școala/Instituția:
Adresa școlii:
Telefon:
E-mail:
Confirmare participare: Indirectă
până la data de 14.04.2021
*Nu se percepe taxă de participare
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Semnătura

LICEUL GRECO-CATOLIC
”INOCHENTIE MICU”
Liceul Greco-Catolic ”I. Micu”,ClujNapoca
Adresă Str. Moţilor Nr. 24, 400001, ClujNapoca
Telefon: +40-264-599525, Fax : +40-372872481, Mobil: +40-735-882771
Email:office@liceulimicu.ro

Școala _______________________
Adresă____________________________
Telefon/Fax___________________________
E-mail ___________________________

Nr. ____/_________________

Nr. ______/_____________

CONTRACT DE PARTENERIAT
în vederea desfășurării Colocviului Interdisciplinar „Omul și sacrul”
Ediţia a III-a, 2020-2021

Încheiat între:
LICEUL GRECO-CATOLIC ”INOCHENTIE MICU” Cluj-Napoca, reprezentat de Pr.
prof.Tintelecan Petrică-Daniel , în calitate de director
și
Școala

_______________________________________,

cu

sediul

în

__________________________________________, telefon __________________, reprezentată de
_________________________________,

în

calitate

de

director,

și

de

__________________________________________________________________________________
_____________________________________, în calitate de _______________.
I. Obiectul parteneriatului:

Obiectul parteneriatului este colaborarea în vederea bunei desfășurări a activităților, prevăzute
de comun acord, din cadrul Colocviului Interdisciplinar „Omul și sacrul”.
II. Obiectivele comune ale colaborării:
participarea celor două instituţii la activităţile din cadrul Colocviului Interdisciplinar ”Omul și
sacrul”, ediția a III-a, 2020-2021
•
•
•
•

cultivarea interesului pentru cultură și pentru universul înconjurător,
îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi diversificarea activităţilor extraşcolare,
mediatizarea activităţilor propuse şi desfăşurate de către instituţiile partenere,
schimbul de experienţă şi de valori între cele două instituţii de educaţie/ cultură.
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III. Principii de bună practică
Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
evoluția proiectului. Toți partenerii trebuie să respecte, în organizarea și în desfășurarea activităților,
standardele etice și profesionale.
IV. Durata acordului
Durata acordului este din 14.04.2021, până în septembrie 2021, cu posibilitatea extinderii
pentru edițiile următoare ale colocviului.
V. Drepturi și obligații parteneriale
A. Instituția organizatoare:
Se obligă:
• să organizeze concursul, primind lucrările, realizând selecția lor,
• să furnizeze școlilor partenere materialele necesare desfășurării atelierelor de creație
cu temă;
• să publice cele mai bune lucrări în revista Liceului Greco-Catolic ”InochentieMicu”,
• să păstreze permanent legătura cu partenerii ajutându-i să desfășoare activitățile ce
le revin,
• să transmită partenerilor rezultatele concursului, diplomele, adeverințele de
participare.
Își rezervă dreptul:
• de a elimina din concurs lucrările care nu corespund prevederilor regulamentului,
• de a aduce modificări calendarului de desfășurare a concursului, anunțând
partenerul despre aceste modificări,
• să folosească numele participanților, lucrările primite pentru promovarea
festivalului-concurs.
B. Instituția parteneră:
Se obligă:
• să participe la activitățile colocviului, respectând atât regulamentul, cât și
calendarul acestuia,
• să desfășoare ședințele/atelierele după tema prezentată pe secțiunile colocviului;
• să păstreze dovezile desfășurării ședințelor/atelierelor (procese-verbale, fotografii,
lucrări ale elevilor etc.),
• să realizeze selecția celor mai bune lucrări la nivelul școlii;
• să expedieze instituției organizatoare, lucrările înscrise în concurs și dovezi ale
desfășurării atelierelor cu temă: copii ale proceselor-verbale, lucrări realizate de
câtre elevi în cadrul acestor ședințe/ateliere, altele decât cele selectate, fotografii,
înregistrări audio-video etc.).
VI. Dispoziții finale
Cele două instituţii partenere organizează şi desfăşoară activităţile înscrise în calendarul
festivalului, respectând regulamentul proiectului educaţional aflat în derulare.
Se vor evita toate situaţiile care pot aduce prejudicii de imagine/ prestigiu instituţiilor partenere.
Concursul Colocviu Interdisciplinar „Omul și sacrul” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ și culturale
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din județul Cluj și din țară.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, _______________ 2021, în două exemplare cu putere de
original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pe perioada anului
şcolar 2020-2021.
Prezentul se poate încheia și la solicitarea părții care se găsește în incapacitatea de a desfășura
activitățile propuse.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

Școala _____________________________
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