
Proiectul judeţean interdisciplinar - Concursul “Urmarea lui Hristos”  

 

Ideea proiectului a plecat de la dorinţa de implicare atât a profesorilor, cât şi a elevilor, în 

activităţi extraşcolare specifice Religiei. Astfel, este fundamentată extensia olimpiadei şcolare şi la 

clasele V-VI. Activitatea principală cuprinsă în cadrul proiectului este desfăşurarea concursului tematic 

religios, pentru clasa a V- a şi a VI-a, în conformitate cu regulamentul specific de organizare al 

olimpiadelor şcolare. Potrivit organizării, concursul devine o pregătire prealabilă a elevilor noştri, pentru 

olimpiada şcolară specifică claselor VII-VIII.  

 

Proiectului are ca scop dezvoltarea unei comunităţi care învaţă şi colaborează ceea ce dezvoltă mai 

departe următoarele obiective: 

 Implicarea elevilor, părinţiilor în viaţa şcolii în vederea consolidării legăturilor între instituţiile 

comunităţii (Şcoala, Biserica). 

 Promovarea propriei tradiţii, culturi, religii 

Manifestarea ideilor de competiţie şi performanţă, care se adresează elevilor cu aptitudini 

deosebite 

 Încurajarea dialogului între membri comunităţii 

Rezultatele aşteptate sunt:  

 Participarea activă a elevilor, profesorilor, părinţilor în activităţile proiectului 

 Dezvoltarea comunicării şi încrederii în relaţia : 

           ŞCOALĂ - FAMILIE – BISERICĂ 

 

Proiectul judeţean interdsciplinar “Urmarea lui Hristos” se desfăşoară, anual, în cadrul Şcolii 

Gimnaziale „Horea”, Cluj-Napoca. În acest an şcolar proiectul şi-a desfăşurat activităţile pentru a VII-a 

ediţie în cadrul căreia au participat un număr impresionant de elevi, la etapa locală au participat 350 

elevi, dintre aceştia fiind calificaţi pentru etapa judeţeană 99. S-au obţinut rezultate deosebite, iar elevii 

se vor bucura de premii şi menţiuni. 

   

Prin dragostea şi purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Mitropolit Andrei, elevii distinşi cu premii în 

cadrul acestui Proiect judeţean interdisciplinar, vor fi premiaţi, în Catedrala mitropolitană din Cluj-

Napoca. Datorită rezultatelor deosebite obţinute de elevii participanţi, conducerea Şcolii Gimnaziale 

„Horea”, Cluj-Napoca, apreciază un număr de 22 elevi cu premii speciale. 

 

În speranţa că ne vom bucura de participarea şi implicarea elevilor noştri în cadrul acestui proiect, 

Dumnezeu să ne binecuvinteze cu darul înţelepciunii şi al iubirii faţă El şi faţă de aproapele! 
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