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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
CONCURS JUDEȚEAN
ediția a II-a, 18 aprilie 2019
„TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ”
ÎNSCRIS ÎN C.A.E.J. 2019 poziția 12
Unitate organizatoare: Școala Gimnazială Drăgănești - Grădinița P.N. Drăgănești, jud. Prahova.
Cadrul general:
Concursul județean „Tendințe moderne în educația parentală” se desfășoară în cadrul Proiectului
Educațional Județean „Tendințe moderne în educația parentală”.
Pentru a asigura realizarea unei colaborări reale și eficiente între copil și părinte, actualul proiect își
propune să aprofundeze și responsabilizeze relația biunivocă dintre actorii participanți la actul
educational, prin iubire.
Programele de educaţie parentală sunt parte integrantă a politicilor de sprijinire a familiilor şi sunt
fundamentate pe două principii (Carter, 1996). Cel mai bun mijloc pentru a influenţa favorabil dezvoltarea
copiilor şi comportamentele acestora este să acţionezi asupra convingerilor, atitudinilor şi
comportamentelor părinţilor, căci aceştia sunt cei mai timpurii şi mai apropiaţi educatori ai copiilor.
Modul cum să fii părinte se învaţă şi se exersează şi nu este înnăscut sau moştenit. Deşi nu există un
consens absolut asupra termenului de educaţie parentală, în sens larg acesta denumeşte „programele,
serviciile şi resursele destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia şi
de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte copiii” (Carter, 1996). Într-un sens mai restrâns, educaţia
parentală se referă la programele care ajută părinţii să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile
parentale, să înţeleagă dezvoltarea copilului, să înveţe să reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea
parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile întâlnite cu
copiii(Small,1990).
Această activitate inițiată de Grădinița Drăgănești, s-a născut din ideea că educaţia părinţilor în
ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenţial în viaţa de familie şi că în societatea
românească contemporană este deosebit de necesară o asemenea intervenţie. Prin informarea şi educarea
părinţilor se pot preveni multe conflicte în viaţa de familie, care uneori pot ajunge la situaţii ireversibile.
Totodată, prin artă, proiectul își propune să stimuleze interesul pentru artele frumoase și actul de creație și
să contribuie la conștientizarea importanței personalității creatoare.
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Partenerii proiectului:
PRIMĂRIA DRĂGĂNEȘTI
Adresa – Str. Principală, com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon/fax: 0244 - 465208
E-mail: primar@primariadraganesti.ro
Persoana de contact: Primar Dumitrache Ion
BIBLIOTECA COMUNALĂ DRĂGĂNEȘTI
Adresa – Str. Principală, com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon/fax: 0244 - 465208
E-mail: primar@primariadraganesti.ro
Persoana de contact: Dedu Constanța
Grupul țintă:
Beneficiari direcți: preșcolari, elevi și cadre didactice din unități școlare din județul Prahova și alte județe.
Beneficiari indirecți: părinți ai copiilor implicați în proiect, reprezentanți ai comunității locale.
Condiții de participare:
Concursul se adresează elevilor din ciclul preșcolar și primar care provin din școlile și grădinițele din
județul Prahova și alte județe.
Locul desfășurării: Grădinița P.N. Drăgănești, com. Drăgănești, jud. Prahova
Data desfășurării: 18 aprilie 2019
Desfăşurare:
Concursul se desfășoară cu secțiunea: Creație artistico-plastică (desen, pictură, colaj).
Tema: “Bucuria în familie prin ochii copiilor”
Lucrările artistice vor surprinde și evidenția imagini reprezentative specifice vieții în familie, alături de
părinți, bunici, suflete dragi, unde copilul este mângâiat de educație prin iubire.
Se va folosi, la alegere, tehnica pentru desen, pictură, colaj pe suprafață A4 sau A3 din hârtie, carton,
placaj, etc.
Pe verso-ul lucrării se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: titlul lucrării, numele și
prenumele copilului, nivel/clasa, unitatea școlară de proveniență, localitatea, numele și prenumele cadrului
didactic îndrumător.
Pot participa atât preșcolari (nivel I, II) cât și elevi din învățământul primar (clasele 0-IV).
Cadrele didactice implicate în coordonarea copiilor pentru concurs pot participa cu maxim 3 lucrări, la
alegere, indiferent de tehnica folosită.
Lucrările plastice împreună cu Fișa de înscriere (Anexa 1), Chestionarul (Anexa 2) și Acordul de parteneriat,
completate și un plic timbrat, autoadresat se vor trimite până la data de 31 martie 2019 (data poștei), la
următoarea adresă:
Grădinița P.N. Drăgănești
Comuna Drăgănești, Județ Prahova, Cod 107210
cu mențiunea “PENTRU CONCURSUL TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ,
SECȚIUNEA CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ”
Expedierea lucrărilor la școala organizatoare va avea loc în perioada 15-31 martie 2019.
Lucrările primite ulterior datei de 31 martie 2019, data poștei, nu vor mai intra în concurs.
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Vor fi descalificate lucrările copiilor în care se va constata intervenţia cadrului didactic.
Lucrările trimise nu se restituie autorilor.
În lipsa unor sponsorizări, nu se vor acorda premii în bani sau obiecte.
Criterii de apreciere:
 calitatea tehnică și artistică a lucrării;
 originalitatea creației.
Juriul - va fi format din specialiști în domeniu și reprezentanți ai instituțiilor organizatoare și partenere.
Baremul de selectare şi evaluare a lucrărilor preșcolarilor:
CERINȚE

PUNCTAJ ACORDAT

Respectarea tematicii concursului

20

Inventivitate în combinarea materialelor

30

Complexitatea tehnicilor de lucru

30

Originalitatea lucrării

20

TOTAL

100

Premierea:
Se acordă premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și mențiuni în funcţie de numărul de participanţi
(25% din numărul de participanţi, conform regulamentului de desfăşurare a concursurilor şcolare) pentru
fiecare nivel de învățământ: preșcolar și primar.
Cadrele didactice îndrumătoare vor primi:.
 Diplomă de coordonator în activități specifice educației parentale, până la data de 30 iunie 2019.
Fiecare elev/preșcolar participant la concurs va primi:
 Diplomă de participare / premiu I, II, III, mențiune, până la data de 30 iunie 2019.
Nu se percepe taxă de participare!
Persoane de contact:
Mereu Nicoleta - Prof. înv. preșcolar, tel. 0744 - 300 255, mereu_nicoleta@yahoo.com
Stan Mihaela - Educatoare, tel. 0765 - 683 721, stanmihaela87@yahoo.com

Coordonatori: Prof. Mereu Nicoleta ...................................
Ed. Stan Mihaela .........................................
Director,
Prof. Neagu Laura ..........................................
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Anexa 1

FIȘA DE ÎNSCRIERE
Creație artistico-plastică: desen, pictură, colaj

Unitatea școlară:______________________________________________________
Cadrul didactic:______________________________________________________
Specialitatea:________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Grupa / Nivel /
Clasa

Titlul lucrării

1.

2.

3.

Semnătura cadrului didactic …………………….
Data …………………………
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Anexa 2

CHESTIONAR
CONCURSUL JUDEȚEAN
„TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ”
Ediția a II-a, 18 aprilie 2019

1. De ce ați ales participarea la acest proiect?

2. Indicaţi competenţele pe care vă aşteptaţi să le dobândiţi în cadrul proiectului şi a activităţilor
derulate!

3. Care a fost impactul experienţelor din derularea proiectului asupra competenţelor sau abilităţilor
tale pedagogice?

4. De ce credeţi că este utilă experienţa participării la proiectul cu tematica educației parentale?

5. Ce sugestii ai pentru reuşita altor asemenea activităţi?

Scoala: ……………………………………………………..
Nume si prenume: …………………………………………
Semnatura: …………………………………………………
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI
GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI
Localitatea Drăgănești, jud. Prahova
Tel. 0244 - 46 50 50
Fax 0244 - 46 59 94

………………………………………………………
………………………………………………………
Localitatea …………………………………………
Tel ………………………………………………….

Nr……...…/………………………….

Nr………….…/…………………………………….

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS JUDEȚEAN “TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ”
ÎNSCRIS ÎN C.A.E.J. 2019 poziția 12
Încheiat astăzi ……………………………..
1. Părțile contractante:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI - GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI cu sediul în localitatea Drăgănești,
jud. Prahova, reprezentată de Director prof. NEAGU LAURA, în calitate de Organizator,
și
ȘCOALA / GRĂDINIȚA................................................................................................... cu sediul în ...........................
județ .............................., reprezentată de Director ...................................................................... și cadrul didactic
participant ......................................................................................., în calitate de Partener.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator și partener în vederea organizării
și desfășurării proiectului “TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ”.
3. Obligațiile părților:

A. Organizatorul se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului grădinițelor/școlilor partenere
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri
 Să asigure jurizarea lucrărilor
 Să trimită diplomele aferente
 Să mediatizeze rezultatele proiectului
B. Partenerul se obligă:
 Să mediatizeze proiectul în școală
 Să pregătească materialul pentru activitate
 Să respecte termenele
 Să transmită în timp real materialul propus grădiniței organizatoare
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada organizării și desfășurării proiectului
“TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ” (ianuarie - iulie 2019).
5. Clauze finale acordului:
Proiectul “TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ” urmărește stabilirea de relații de colaborare
între instituția de învățământ și cadrele didactice partenere.

……………………………………………………
……………………………………………………
DIRECTOR,
……………………………………………………

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI
GRĂDINIȚA P.N. DRĂGĂNEȘTI
DIRECTOR,
PROF. NEAGU LAURA
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