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Concurs Judeţean de Cultură, Creativitate şi Spiritualitate pentru Învăţământul Primar
„Concursul Varlaam. BUCURIA CUNOAŞTERII”
EDIŢIA a II-a – 2014

PREZENTARE GENERALĂ
Proiectul intitulat “Concursul Varlaam. Bucuria cunoaşterii” este iniţiativa
cadrelor didactice şi a Consiliului de management de la Şcoala „Varlaam Mitropolitul” şi
reprezintă o modalitate de a promova abordarea educaţiei formale, informale şi non-formale
după principiile şi valorile Şcolii „Varlaam Mitropolitul”.
Competiţia se adresează elevilor claselor a IV-a şi părinţilor lor sau reprezentanţilor legali.
Concursul este organizat de Şcoala „Varlaam Mitropolitul” în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Centrul de consiliere
şi formare „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Iaşi.
Rolul acestui proiect o reprezintă nevoia ca părinţii şi copiii să conştientizeze cât
mai multe dintre dimensiunile importante ale unui act educativ, fie el de natură formală,
informală sau non-formală. Astfel, “Concursul Varlaam. Bucuria cunoaşterii” este, probabil,
unul dintre puţinele concursuri din peisajul academic românesc care se adresează
deopotrivă copiilor şi părinţilor lor.
Obiectivul major este acela de a valorifica şi de a creşte potenţialul elevilor şi al
părinţilor din punct de vedere al inteligenţelor multiple, mai specific modelului Şcolii
„Varlaam Mitropolitul”: inteligenţei academice (IA), emoţionale (EQ) şi spirituale (SQ).
DESFĂŞURAREA “CONCURSULUI VARLAAM. BUCURIA CUNOAŞTERII”
(13 decembrie 2014)
Concursul este alcătuit din două probe: probă scrisă şi probă practică.
Prima probă este transdisciplinară, de cultură generală cu referiri din
disciplinele Limba şi literatura română, Geografie, Istorie, Cultură civică, Religie ortodoxă,
Matematică. Proba scrisă va oferi elevilor posibilitatea de a exersa lectura comprehensivă a
unui text, folosind şi făcând conexiuni între cunoştinţe din mai multe domenii, ceea ce duce
la o înţelegere complexă a unui text.

Proba a doua este practică şi îşi propune să valorifice buna comunicare între
părinţi şi copii, precum şi nevoia ambelor categorii de a se juca şi de a-şi folosi potenţialul
creativ în activităţi realizate în comun, spre formarea atât a copiilor cât şi a părinţilor.
Proba a doua se desfăşoară în echipă mixtă: copil – părinte/reprezentant legal,
după o pauză, în aceeaşi zi cu proba întâi. Fiecare echipă este repartizată într-un spaţiu din
clasă, unde îşi va desfăşura activitatea, pe baza unei teme prestabilite, având la dispoziţie un
set de materiale, acelaşi pentru fiecare echipă. La proba a doua poate participa şi doar
copilul, fără părinte, dar acest fapt se va reflecta în punctajul acordat de comisia de evaluare.
Punctajul final al unui candidat este obţinut prin însumarea punctajelor
obţinute la cele două probe.
Rezultatele se vor posta pe site-ul şcolii, la secţiunea concurs, în ziua concursului,
la ora anunţată.
CONTESTAŢII
Fiecare candidat are dreptul să depună o contestaţie între orele 12.00 – 13.00, a
doua zi (după desfăşurarea probelor şi după afişarea rezultatelor, înainte de festivitatea de
premiere). Aceasta se poate depune printr-un formular online, aflat pe site-ul şcolii,
secţiunea „Concurs Varlaam. Bucuria cunoasterii”.
Contestaţiile se pot formula doar pentru prima probă, nu şi pentru proba a doua.
Pentru o reevaluare a unei teze, părintele candidatului achită o taxă, care va fi
returnată candidatului, dacă punctajul lucrării sale a fost modificat în urma reevaluării.
Reevaluarea lucrărilor contestate se va face de către o comisie stabilită anterior
acestei etape, în cel mult două ore. Rezultatele finale, după contestaţii, se vor posta pe siteul şcolii, la secţiunea concurs.
PREMIEREA (14 decembrie 2014)
Premiile se vor stabili şi acorda de către comisia de organizare, după etapa de
contestaţii, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute prin însumarea punctajelor
parţiale ale celor două probe.
Perioada de înscriere
Candidaţii se pot înscrie în perioada 10 octombrie 2014 – 10 decembrie 2014
direct pe site-ul Şcolii “Varlaam Mitropolitul”, la Secţiunea „Concursul Bucuria Cunoaşterii”
ori la Secretariatul instituţiei de învăţământ, aflată pe strada Lascăr Catargi nr 33, Iaşi.
Desfăşurarea probelor: 13 decembrie 2014
Premierea: 14 decembrie 2014

Cristina Gheorghe – Manager Executiv al Fundaţiei Varlaam Mitropolitul afirmă că:
„Ne dorim ca şi << Concursul Varlaam. Bucuria Cunoaşterii >> să devină o
tradiţie cu ajutorul tuturor celor care s-au dăruit pe sine pentru a-i da viaţă. În fiecare an, ne
propunem să aducem împreună elevi de clasa a IV-a şi părinţi din judeţul Iaşi într-un
antrenament de cultură generală şi spiritualitate, în care cei mici să-şi verifice abilităţile şi
cunoştinţele dobândite în şcoală şi în familie, trăind alături de părinţii lor emoţiile unui
concurs. Aceste emoţii îi vor ajuta pe părinţi să se apropie şi mai mult de copiii lor, creionând
valorile autentice de familie şi performanţă.”

Vă aşteptăm cu drag la Concursul Bucuria Cunoaşterii!

Pentru detalii şi înscrieri accesaţi:
site-ul Şcolii Varlaam Mitropolitul www.scoalavarlaam.ro

sau
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