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Concursul eparhial Tineri și vârstnici – punte între generații 

 

 

 Persoanele vârstnice adună la un loc înțelepciunea și experiența izvorâte din lungimea 

de zile cu care au fost binecuvântați de Dumnezeu și sunt gata să le dăruiască, mai departe, 

copiilor și nepoților. Pentru aceste virtuți, dar și pentru altele, se cuvine, după cum ne învață un 

mare duhovnic, arhim. Ioanichie Bălan, să precizăm următoarele: 

 

„Pentru bătrâni trebuie să purtăm aceeași grijă ca și pentru părinții noștri trupești. De aceea, 

rudele lor, mai ales fiii, frații și nepoții, sunt obligați creștinește și omenește să le dea cinstea, 

ascultarea și respectul cuvenit. Apoi să-i îngrijească, să le asigure cele necesare, să-i ducă la 

preoți și la biserică și să le asculte sfatul și cuvântul. Fericiți sunt tinerii, fiii și nepoții care 

poartă mare grijă de bătrânii lor, de cei bolnavi și văduvi și de cei părăsiți, în spitale și în azile. 

Iar cei ce persecută, ocărăsc și chiar lovesc pe părinții lor bătrâni și bolnavi vor lua grea osândă 

de la Dumnezeu”1. 

 

 Pentru a evidenția modul în care tinerii dialoghează cu cei vârstnici, Arhiepiscopia 

Buzăului și Vrancei lansează Concursul eparhial Tineri și vârstnici – punte între generații. 

 Acesta este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 

Ciprian, de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, în perioada 1 februarie – 1 mai 2023, 

și se înscrie în seria manifestărilor dedicate anului 2023, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ 

al imnografilor și cântăreților bisericești. 

 

 I. PARTICIPANȚI: 

 a) Elevi din clasele V-VIII de la școlile gimnaziale sau de la grupurile catehetice ale 

parohiilor din județele Buzău și Vrancea; 

 b) Elevi din clasele IX-XII de la liceele și școlile profesionale sau de la grupurile 

catehetice ale parohiilor din județele Buzău și Vrancea. 

 

 II. DURATA CONCURSULUI 

 Concursul se va desfășura în perioada 1 februarie – 1 mai 2023, la nivelul parohiilor 

din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în parteneriat cu unitățile de învățământ de 

pe raza acestora. 

 
1 Arhim. Ioanichie BĂLAN, Călăuză ortodoxă în familie și în societate, vol. II, Ed. Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei, Iași, 1993, p. 157. 
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III. CERINȚE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS ȘI 

CRITERII DE JURIZARE 

 1. Secțiunea literară: 

 a) O poezie/un eseu/o compunere despre rolul bunicilor în viața fiecăruia dintre noi 

(maximum 4 pagini); 

 b) Culegeri folclorice de la persoanele vârstnice (poezii, povești, cântece). 

  

 Criterii de jurizare: 

➢ Respectarea temei proiectului; 

➢ Originalitatea abordării tematice; 

➢ Claritatea și corectitudinea în exprimare (utilizarea corectă a limbii române); 

➢ Relevanța titlului pentru conținutul ideilor; 

➢ Respectarea adevărului biblic; 

➢ Caracterul persuasiv al prezentării (capacitatea de a convinge pe cineva să creadă, 

să gândească sau să folosească un anumit lucru); 

 Lucrările plagiate vor fi respinse din concurs! 

 

2. Secțiunea artistică (pornind de la tema concursului: Tineri și vârstnici – punte între 

generații): 

 a) Creație plastică: pictură  (tempera, ulei, acuarelă, guașe), grafică (creion, creioane 

colorate); 

 Suport de lucru: bloc de desen, sticlă, lemn; 

 Dimensiune: format A4 -A3 (21x29 cm; 29x42 cm). 

  b) Meșteșugărie tradițională, creații populare (sculptură, materiale neconvenționale, 

mozaic, broderii, țesătură) învățate de la bunici. 

 

Criteriile de jurizare: 

➢ Încadrarea în tematică; 

➢ Acuratețe în folosirea culorilor; 

➢ Tehnică de execuție. 

 

3. Secțiunea multimedia: 

 a) Interviu cu o persoană în vârstă care s-a remarcat în viața comunității sale; 

 b) Film despre rolul bunicilor în viața religioasă a tânărului. 
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Filmele vor fi realizate individual sau în echipă, având o durată maximă de 10 minute. 

Acestea pot fi realizate în Movie Maker sau în alte programe de editare asemănătoare și vor fi 

salvate cu extensia .flv sau .mp4. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun film însușit ilegal de către 

concurenți. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care 

pot apărea ca urmare a participării cu filme la acest concurs. Nerespectarea uneia dintre 

condițiile de mai sus atrage după sine descalificarea concurentului. 

Trimiterea lucrărilor presupune că participanții au acceptat integral regulamentul 

concursului. 

 

Criterii de jurizare: 

➢ Alegerea titlului filmului; 

➢ Genericul/încadrarea într-un gen cinematografic sau jurnalistic; 

➢ Scenariul; 

➢ Coloana sonoră: 

➢ Mijloace de extensie artistică, efecte speciale; 

➢ Regia (îmbinarea elementelor, înlănțuirea secvențelor, legătura între conținut, text, 

muzică, imagine). 

  

Fiecare participant înscris poate prezenta o singură lucrare la fiecare secțiune a 

concursului, însoțită de fișa de înscriere. La secțiunea multimedia, pentru punctele a) și b) pot 

fi înscrise și lucrări colective, realizate de un grup de elevi din cadrul aceleiași categorii de 

vârstă. 

 

IV. TRANSMITEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările de la secțiunile literară și media vor fi trimise la adresa de e-mail: 

catehizarebzvn@gmail.com, iar cele de la secțiunea artistică vor fi expediate fizic la Sectorul 

Învățământ și activități cu tineretul de la Centrul Eparhial Buzău, până în data de 29 aprilie 

2023, ora 16:00. 
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Anexa 1  

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL TINERI ȘI VÂRSTNICI – PUNTE ÎNTRE GENERAȚII 

 

SECȚIUNEA LITERARĂ 

 

 

 

Numele elevului participant: ……………………………………………………………………  

Clasa: ……………………………………………………………………………………………  

Școala: …………………………………………………………………………………………..  

Titlul creației literare: …………………………………………………………………………...  

Localitatea și județul: …………………………………………………………………………...  

Numărul de telefon: …………………………………………………………………………….  

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: ……………………………………………  

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător / număr de telefon: ………………………......  



 

Anexa 2 

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL TINERI ȘI VÂRSTNICI – PUNTE ÎNTRE GENERAȚII 

 

SECȚIUNEA ARTISTICĂ 

 

 

 

Numele elevului participant: ……………………………………………………………………  

Clasa: ……………………………………………………………………………………………  

Școala: …………………………………………………………………………………………..  

Titlul creației plastice: ………………………………………………………………………......  

Localitatea și județul: …………………………………………………………………………...  

Numărul de telefon: …………………………………………………………………………….  

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: ……………………………………………  

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător / număr de telefon: ………………………......  
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL TINERI ȘI VÂRSTNICI – PUNTE ÎNTRE GENERAȚII 

 

SECȚIUNEA MULTIMEDIA 

 

 

 

Numele elevului participant: ……………………………………………………………………  

Clasa: ……………………………………………………………………………………………  

Școala: …………………………………………………………………………………………..  

Titlul creației multimedia: ………………………………………………………………………  

Localitatea și județul: …………………………………………………………………………...  

Numărul de telefon: …………………………………………………………………………….  

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: ……………………………………………  

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător / număr de telefon: ………………………...... 


