
       Proiectul cu titlul: 
 

         BISERICA - Timp al devenirii 

         FAMILIA – Loc al regăsirii 

 

 
  

O, ce frumoşi ne sunt părinţii, 

Părinţii mei, părinţii tăi! 

Aşa frumoşi sunt numai sfiinţii, 

Numai fiinţa lacrimii! 
Frumoși ca sfinții, de Grigore Vieru 

 

 

 

Biserica cu hramul Sfântul Nicolae, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Biserica Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sf. Mc. Vitus, Chemnitz, Germania 

Școala Gimnazială Horea, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

 

 



A. TITLUL PROIECTULUI 
 

BISERICA - Timp al devenirii, FAMILIA – Loc al regăsirii 

 

B. ECHIPA DE REALIZARE A PROIECTULUI 

Denumire parohie: Biserica Sfântul Nicolae 

Date de contact: strada Horea nr. 44, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Denumire parohie parteneră: Biserica Sf. Voievod Ștefan cel    

                                 Mare și Sf. Mc. Vitus, Chemnitz, Germania 

 

Denumire unitate de învățământ: Școala Gimnazială Horea 

Date de contact: strada Horea nr. 19 A, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Nume preot: Florin DANIEL 

Nume preot: Cezar BURLACU 

 

Nume profesor de religie: Ioana CORUJAN 

 

Nume învățătoare: Crina APAHIDEAN 

    Mariana ISPAS 

    Carmen TRIFU 

 

C. LOCUL DESFĂȘURĂRII 

Activitățile proiectului s-au desfășurat în funcție de specificul lor, în cadrul 

școlii/sala de clasă, în cadrul bisericii și în mediul online.   

 

D. PERIOADA DE ORGANIZARE  

Perioada desfășurării proiectului a fost: februarie – aprilie 2021, cu posibilitatea 

continuării lui și în perioada aprilie - iunie 2021 

 

 



E. BENEFICIARI:  
Grupurile catehetice din cele 2 parohii partenere/copii, preoți, părinți, cadre 

didactice, alți invitați ai comunităților  - 70 participanți  

 

F. DESCRIEREEA PROIECTULUI: 

 

1. Obiectivele proiectului: 

• consolidarea unei comunități (comunitatea școlii și a celor două parohii) care 

cunoaște, învață, experimentează și trăiește sentimentul de familie   

• promovarea exemplelor de bună practică prin implicarea preotului și a Bisericii 

în susținerea familiei creștine 

• manifestarea solidarității între familiile implicate și a înfrățirii comunităților din 

țară și din diaspora 

• acordarea unei alternative moral-religioase şi estetice pentru petrecerea 

timpului liber  

• dezvoltarea competenţelor de comunicare (verbale, scrise, artistice, multimedia, 

online) 

 

2. Activitățile proiectului: 

a. Activitatea de organizare – tema: Am așteptat cu DOR 

b. Activitatea practică – tema: De la ANOTIMP, la SĂRBĂTOARE 

    c. Activitatea de promovare – tema: Noi suntem ÎMPREUNĂ 

         d. Activitatea de întrajutorare și susținere - tema: DAR din DAR 

         e. Activitate online/întâlnire asincron prin aplicația zoom – tema:  

                                                                               Noi suntem ÎMPREUNĂ  

f. Activitate după activitate/proiect – tema: 

                                                 BISERICA cea mică – FAMILIA 

3. Rezultatele așteptate: 

• Participarea activă și creativă a elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi 

preoţilor în activităţile proiectului 

• Dezvoltarea încrederii în capacitățile personale, stimularea  spiritului civic, 

al comunicării şi al încrederii în relaţia:  

ŞCOALĂ - FAMILIE – BISERICĂ 

• Organizarea unor canale de comunicare interinstituţionale  



 

H. DESCRIEREA SUMARĂ A ACTIVITĂȚILOR      

   DESFĂȘURATE ȘI A IMPACTULUI PROIECTULUI 

 

I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

a. Activitate de organizare (februarie 2021): cu tema: Am așteptat cu DOR are ca 

scop stabilirea ideii de proiect. În cadrul orelor de Religie, s-au luat în discuție 

activitățile tematice ale Concursului național Biserica – familia românilor de 

pretutindeni. Am propus ca metodă de lucru brainstorming-ul, pentru ca elevii să 

ilustreze în mod liber cuvinte, noțiuni sau expresii legate de imaginea familiei și 

a bisericii neamului românesc. În final am ales cuvântul-cheie DOR și apoi am 

integrat semantica acestui cuvânt în contextul proiectului nostru prin conotațiile: 

dor de primăvară, dor de părinți, dor de sărbătoare, dor de Hristos. Aceste 

doruri, au evidențiat cele 3 secțiuni ale miniproiectului nostru și activitățile lor 

specifice: 

 

SECȚIUNEA: Dor de primăvară, dor de părinți 

b. Activități practice (15 – 24 martie 2021) cu tema: De la ANOTIMP, la 

SĂRBĂTOARE, și-au propus corelarea conotațiilor descoperite (în cadrul 

activității nr.1) cu simbolistica lor în viața familiei, respectiv a bisericii. Pornind 

de la aceste elemente, am conceput întregul care va ilustra implicarea și 

creativitatea elevilor din grupul de cateheză. Acesta va cuprinde: creații plastice, 

creații literare, abilități practice și IT – întâlniri online. 

Ținând cont de situația pandemică și de respectarea normelor legislative de 

distanțare și igienă în vederea combaterii răspândirii virusului Sars Cov 2, 

activitățile au fost organizate conform mediului educațional în care se desfășoară. 

Elevii au ales pentru clasa din care provin sarcinile de lucru, astfel, fiecare atelier 

de lucru, realizează produse finale, potrivit activității proiectului:  

- creație plastică: mărțișoare, podoabe, felicitări, diverse   

                            ornamente tematice 

- creație literară: poezii, proză scrise de elevii grupului de cateheză ai căror  

                            părinți sunt plecați în străinătate 

- abilități practice: ouă încondeiate folosindu-se diferite tehnici de lucru,  

                               materiale PPT și întâlniri online     

 



SECȚIUNEA:  Dor de sărbătoare  

c. Activitate de promovare (25 martie 2021)  

are ca temă: NOI suntem ÎMPREUNĂ 

Produsele și lucrările proiectului realizate de elevii cuprinși în grupul de cateheză 

sunt expuse în Biserica Sfântul Nicolae, Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment 

organizat la încheierea Sfintei Liturghii, la Sărbătoarea Bunei-Vestiri, 25 martie 

2021.  

Cele mai reprezentative lucrări sunt trimise în dar, copiilor și comunității 

parohiei Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sf. Mc. Vitus, din Chemnitz, păstorite de 

pr. Cezar Burlacu. Dorim ca prin aceste daruri de suflet să împărtășim gânduri și 

emoții  autentice, iar spiritul familiei, al solidarității creștine și al neamului 

românesc, să fie prezent în biserică cu ocazia sfintelor sărbători închinate Învierii 

Domnului.  

De asemenea, bucuria, sărbătoarea și sensibilitatea cuprinsă în lucrările copiilor 

înfrumusețează holurile școlii noastre, prin afișarea tuturor produselor și 

materialelor într-o expoziție permanentă. Acest fapt ne va reaminti, atât ideea 

proiectului și colaborarea cu parohia din Chemnitz, cât și faptul că o dată cu sosirea 

primăverii, se înalță sufletul spre lumină, spre verde/viață, spre bucuria îmbrățișării 

mamei, spre alăturarea în comuniunea bisericească, spre trăirea sărbătorilor 

autentice, spre emoția Învierii Domnului.  

 

d. Activitate de întrajutorare și susținere (25 – 30 martie 2021) cu tema: DAR din 

DAR, vine să transmită spiritul civic și de întrajutorare al comunității creștine din 

parohia/școala noastră. La inițiativa grupului de cateheză am realizat acțiunea de 

coletare și achiziționare a unor materiale didactice, kit-uri educaționale, rechizite 

școlare, etc. Aceste produse vor fi trimise Bisericii Sf Voievod Ștefan cel Mare și 

Sf. Mc. Vitus, din Chemnitz, Germania, pentru a fi utilizate de părintele Cezar 

BURLACU, în activitățile pe care le desfășoară cu copiii.  

 

e. Activitate online/întâlnire asincron prin aplicația zoom, (30 martie 2021) 

cu tema: NOI suntem ÎMPREUNĂ, are ca scop cunoașterea comunităților 

partenere, comunicarea și prezentarea interesului manifestat de copii în activitățile 

proiectului. Întâlnirea online este organizată marți, 30 martie 2021, ora 19, la care 

participă pr. Florin DANIEL, pr. Cezar BURLACU, cadre didactice, elevi, părinți 

și alți invitați ai comunităților. Avem bucuria participări la această întâlnire a ÎPS 

Dr. Serafim Joantă, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi 



Luxemburgului, Mitropolit Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de 

Nord. 

     Grupul de cateheză din parohia Sfântul Nicolae, Cluj-Napoca, prezintă 

materialul multimedia realizat în urma desfășurării activităților cuprinse în proiect 

și lansează spre copiii din parohia parteneră - Chemnitz, invitații de comunicare și 

prietenie pe diverse rețele de socializare. Ne dorim ca această formă de comunicare 

să declanșeze cunoașterea grupului, interacțiunea participanților și bucuria 

organizării viitoarelor activități. 

 Din partea comunității partenere, părintele Cezar BURLACU, ilustrează 

sentimentul și emoția absolventului de clasa a VIII-a, al Școlii Gimnaziale Horea 

și punctează atât, implicarea sa în comunitatea creștină pe care o păstorește, cât și 

dorul de părinți, dorul de sărbătoare și dorul de Hristos. 

 

SECȚIUNEA III: Dor de Hristos 

f. Activitate după activitate/proiect (aprilie – iunie 2021),  

cu tema BISERICA cea mică – FAMILIA.  

Secțiunile anterioare, respectiv activitățile desfășurate au surprins bucuria și 

implicarea participanților, fapt ce determină continuarea colaborării și a 

parteneriatul și după încheierea proiectului.  

 

În acest sens, ne-am propus să organizăm alte activități în parteneriat după cum 

urmează: 

a. Activitate comună: Împărtășania copiilor – întâlnirea cu Hristos, 

organizată în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, 25 aprilie 2021, în cele 

două parohii partenere. La această zi de sărbătoarea copiii și părinții care au 

participat la Sfânta Taină a Spovedaniei și Împărtășaniei, vor  face schimb de 

fotografii sau vor posta pe canalele de socializare bucuria personală a întâlnirii 

reale cu Hristos. 

 

b. Activitate online cu tema: Ce înseamnă să fim creștini, va fi organizată la 

nivelul Școlii Gimnaziale Horea, în cadrul Programului Național Săptămâna 

Altfel, perioada 26 - 29 aprilie 2021. Invitații activității/întâlnirii online vor fi pr. 

Florin DANIEL și pr. Cezar BURLACU, care vor ilustra importanța Sfintelor 

Taine în viața creștinilor. 

 

 



c. Activitate comună (2 – 4 mai 2021): LUMINA creștinătății – ÎNVIEREA 

DOMNULUI. Această activitate își propune să surprindă, prin fotografie sau 

materiale multimedia, bucuria Învierii Domnului și timpul regăsirii omului în 

Biserica lui Hristos. Grupul de copii din cele două parohii, părinții și coordonatorii 

activităților vor realiza fotografii sau scurte materiale multimedia care vor ilustra 

momentul participării la Slujba Învierii Domnului, bucuria familiei reunite la masa 

de Sfintele Paști, tradiții și obiceiuri specifice celor două comunități partenere. 

Aceste materiale vor fi postate pe site-ul școlii și al celor două parohii și pe canalele 

de socializare, în vederea diseminării activităților.   

 

d. Spectacol online – teatru de păpuși: JOCUL – bucuria copiilor. Această 

activitate se va desfășura online și va avea ca scop împărtășirea bucuriei cu ocazia 

Zilei dedicate copiilor 1 Iunie. Grupa de păpușari ai clasei a IV-a B, va prezenta și 

înregistra piesa de teatru de păpuși Ciuboțelele ogarului, de Călin Gruia. Filmarea 

va fi prezentată marți, 1 iunie 2021, printr-o întâlnire online, copiilor din parohia 

parteneră, localitatea Chemnitz, Germania. Activitatea se dorește a fi o prezentare 

de exemple de bună practică și experimentare a alternativelor cultural-estetice 

pentru petrecerea timpului liber. 

 

I. IMPACT: 

Elevii au descoperit și împropriat realitățile vieții actuale, și au exprimat prin 

produsele lor tradiţiile, obiceiurile și meșteșugurile specifice. Ei au avut 

posibilitatea de a cunoaște, înțelege și demonstra importanţa participării la slujbele 

religioase, ca trăitori ai creştinătăţii şi ai comunităţii din care fac parte. Activitățile 

propuse în parteneriat, au subliniat importanța promovării exemplelor de bună 

practică prin implicarea preotului în susținerea familiei creștine, a păstrării culturii 

românești, manifestarea patriotismului autentic și promovarea valorilor românești 

de-a lungul generațiilor și în orice parte a lumii s-ar afla. În plus atât elevii grupului 

de cateheză, cât și familiile acestora, au relaţionat între ei şi au conştientizat 

importanţa apartenenţei la grup şi comunitate. 

Cei implicați și-au exprimat dorința continuării activităților și deschiderea 

spre un număr cât mai mare de participanți, astfel ca împreună să formăm familia 

românilor de pretutindeni, care cu demnitate rostesc:            

                                  

ROMÂNIA, suntem NOI ! 

 



Diagrama Gantt a activităţilor proiectului: 

Obiective specifice Activități Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Responsabili 

- consolidarea unei 

comunități (comunitatea 

școlii și a celor două 

parohii) care cunoaște, 

învață, experimentează 

și trăiește sentimentul de 

familie   

Activitate de organizare 

(februarie 2021): cu 

tema: Am așteptat cu 

DOR 

     Coordonatorul 

proiectului 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

organizarea 

activităților 

 

- acordarea unei 

alternative moral-

religioase şi estetice 

pentru petrecerea 

timpului liber  

- dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare (verbale, 

scrise, artistice, 

multimedia, online) 

- promovarea 

exemplelor de bună 

practică prin implicarea 

preotului și a Bisericii în 

susținerea familiei 

creștine 

Activități practice  

(15 – 24 martie 2021) cu 

tema: De la ANOTIMP, 

la SĂRBĂTOARE 

 

Activitate de promovare 

 (25 martie 2021) are ca 

temă: NOI suntem 

ÎMPREUNĂ 

 

Activitate de 

întrajutorare și susținere   

(25 – 30 martie 2021) cu 

tema: DAR din DAR 

 

Activitate 

online/întâlnire asincron 

(30 martie 2021) cu 

tema: NOI suntem 

ÎMPREUNĂ 

      

Coordonatorul 

proiectului 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

organizarea 

activităților 

Preoții 

parohiilor 

partenere 

 

- promovarea 

exemplelor de bună 

practică prin implicarea 

preotului și a Bisericii în 

susținerea familiei 

creștine 

 

- dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare (verbale, 

scrise, artistice, 

multimedia, online) 

Activitate de după 

activitate (aprilie – iunie 

2021), cu tema: 

BISERICA cea mică – 

FAMILIA: 

1. Activitate comună (25 

aprilie 2021):  

Împărtășania copiilor – 

întâlnirea cu Hristos 

2. Activitate online cu 

tema (26-29 aprilie 

2021):  

Ce înseamnă să fim 

creștini 

 

     Coordonatorul 

proiectului 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

organizarea 

activităților 

Preoții 

parohiilor 

partenere 

- promovarea 

exemplelor de bună 

practică prin implicarea 

3. Activitate comună  

(2 – 4 mai 2021): 

LUMINA creștinătății – 

     Coordonatorul 

proiectului 



preotului și a Bisericii în 

susținerea familiei 

creștine 

 

- manifestarea 

solidarității între 

familiile implicate și a 

înfrățirii comunităților 

din țară și din diaspora 

ÎNVIEREA 

DOMNULUI 

Preoții 

parohiilor 

partenere 

- acordarea unei 

alternative moral-

religioase şi estetice 

pentru petrecerea 

timpului liber  

 

- dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare (verbale, 

scrise, artistice, 

multimedia, online) 

 

4. Spectacol online – 

teatru de păpuși  

(1 iunie): JOCUL – 

bucuria copiilor 

     Coordonatorul 

proiectului 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

organizarea 

activităților 

Preoții 

parohiilor 

partenere 

 


