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REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL
“Exploratori în lumea emoțiilor” (CAEN 2019)

I.

PREAMBUL

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale
şi sociale în perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan emoţional,
social şi cognitiv. Aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea şi optimizarea
competenţelor emoţionale şi sociale esenţiale pentru funcţionarea şi adaptarea în viaţa adultă.
În cadrul concursului ”Exploratori în lumea emoțiilor” ne propunem dezvoltarea competențelor
socio-emoționale la preșcolari, competențe fundamentale în reușita și adaptarea copilului la solicitările
complexe ale mediului. Astfel, prin abordarea acestei teme urmărim atât prevenția apariției problemelor
emoționale și de relaționare socială cât și optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale.
Concursul se va derula în trei etape: o etapă la nivelul unităților de învățământ, una la nivel
județean și a treia la nivel național. La faza națională participă preșcolarii care au fost premiați la nivel
județean (premiul I, premiul II și premiul III) din județele: ALBA, ARGEȘ, BACĂU, BISTRIŢANĂSĂUD, BOTOȘANI, mun. BUCUREȘTI, BUZĂU, CĂLĂRAȘI, CARAȘ SEVERIN, CLUJ,
CONSTANȚA, COVASNA, DÂMBOVIȚA, GALAȚI, GORJ, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI,
MARAMUREȘ, MUREȘ, NEAMȚ, OLT, SATU MARE, SĂLAJ, SIBIU, TELEORMAN, TIMIȘ,
TULCEA, VASLUI.
Preșcolarii vor realiza desene, utilizând materiale diverse, fiind încurajați să fie creativi, să
coopereze și să exprime liber și personal diferite ipostaze ilustrative ale temei propuse.
II. SCOPUL CONCURSULUI
Prevenția apariției problemelor emoționale și de relaționare socială respectiv optimizarea dezvoltării
competențelor socio-emoționale la preșcolari.
III. CONCURENȚI
Preșcolari din județul Cluj și județele partenere, participanţi la activitățile proiectul educaţional
“Exploratori în lumea emoțiilor”.
IV. ACTIVITĂŢI
1. Workshop/ activitate de informare cu consilierii şcolari din fiecare judeţ partener
Data/perioada de desfăşurare: 4.12.2018-21.12.2018.
Locul desfăşurării: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Participanţi: Consilierii şcolari din judeţ şi organizatorii din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică
Descrierea activității: Coordonatorul CJAP sau persoana delegată de acesta, de la nivelul fiecărui județ
partener prezintă consilierilor participanți la workshop: tema și activitățile Proiectului ”Exploratori în
lumea emoțiilor”, stabilește modalităţile optime de promovare a concursului la nivelul unităților școlare
din județ, prezintă și detaliază regulamentul concursului precum și aspectele organizatorice relevante
pentru realizarea activităților.
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2. Titlul activităţii: Anunţarea şi promovarea concursului în fiecare județ
Data/perioada de desfăşurare: 14.01.2019 – 25.01.2019
Locul desfăşurării: CJRAE Cluj și din județele partenere, prin email
Participanţi: coordonatorii de proiect, Coordonatorul CJAP sau persoana delegată de acesta din județele
partenere;
Descrierea pe scurt a activității: Coordonatorii proiectului interjudețean ”Exploratori în lumea emoțiilor”
și persoanele desemnate la nivelul CJRAE din județele partenere vor lansa invitația de participare către
unitățile școlare din județ, prin intermediul email-ului, împreună cu fișa de înscriere și regulamentul
concursului.
3. Titlul activităţii: Înscrierea în proiect a participanților
Data/perioada de desfăşurare: 14.01.2019 – 22.02.2019
Locul desfăşurării: online, prin email la adresa exploratoriinlumeaemotiilor@gmail.com sau prin
completarea formularului online:
https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0
&w=1
Participanţi: cadrele didactice și consilierii școlari din grădinițele din județul Cluj și județele partenere;
Descrierea pe scurt a activității: Participanții vor transmite fișa de înscriere pe adresa de mail
exploratoriinlumeaemotiilor@gmail.com.
4. Titlul activităţii: Desfășurarea activităților de prevenție a apariției problemelor
emoționale și relaționare și optimizare a dezvoltării competențelor socio-emoționale cu preșcolarii;
Data/perioada de desfăşurare: 25.02.2019 – 29.03.2019
Locul desfăşurării: în locațiile unităților de învățământ înscrise în proiect
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): preșcolarii și cadrele
didactice înscrise în proiect;
Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice înscrise în proiect (inclusiv consilierii școlari) vor
desfășura activități cu preșcolarii care au ca scop prevenția problemelor emoționale și relaționare
respectiv optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale.
5. Titlul activităţii: Desfășurarea concursului la nivel de unitate de învățământ (grădiniță)
Data/perioada de desfăşurare: 15-18.04.2019
Locul desfăşurării: în locațiile unităților de învățământ înscrise în proiect
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): cadrele didactice înscrise în
proiect, consilierul școlar din instituție (unde este cazul);
Descrierea pe scurt a activității: La nivelul fiecărei unități de învățământ se stabilește un juriu format din
număr impar de persoane (minim 3) care va juriza lucrările din cadrul concursului. Concursul va avea
secțiunea desen, pentru nivel de vârstă 4-5 ani (grupa mijlocie) respectiv 5-6 ani (grupa mare). Lucrările
vor fi apreciate în funcție de următoarele criterii: respectarea temei concursului, expresivitate/ impact,
unitatea compoziției, originalitate și claritatea mesajului. Primele trei lucrări, în ordinea punctajului, vor
fi transmise la sediul CJRAE din județul respectiv, însoțite de borderou. Aceste lucrări participă la etapa
județeană a concursului. Etichetarea se va realiza pe spatele lucrării, respectându-se modelul transmis.
6. Titlul activităţii: Desfășurarea concursului la nivel de județ
Data/perioada de desfăşurare: 7.05.2019 – 10.05.2019
Locul desfăşurării: locația este aleasă de fiecare CJRAE partener
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): organizatorii concursului la
nivel de județ CJRAE – CJAP, juriul;
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Descrierea pe scurt a activității: În perioada 7.05.2019 – 10.05.2019, va avea loc jurizarea lucrărilor de
către un juriu stabilit de către organizatorii concursului la nivelul fiecărui județ partener. Juriul este
format dintr-un număr impar de membri. Concursul va avea secțiunea desen, pentru nivel de vârstă 4-5
ani (grupa mijlocie) respectiv 5-6 ani (grupa mare). Lucrările vor fi apreciate în funcție de următoarele
criterii: respectarea temei concursului, expresivitate/ impact, unitatea compoziției, originalitate și
claritatea mesajului. Organizatorii etapei județene vor transmite primele trei lucrări, pentru fiecare nivel
de vârstă, în ordinea punctajului, la sediul CJRAE Cluj, însoțite de borderou. Aceste lucrări participă la
etapa națională a concursului.
7. Titlul activităţii: Desfășurarea concursului la nivel național
Data/perioada de desfăşurare: 21.05.2019 - 28.05.2019
Locul desfăşurării: sediul CJRAE Cluj
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): organizatorii concursului la
nivel național CJRAE – CJAP Cluj, juriul;
Descrierea pe scurt a activității: În perioada 21.05.2019 - 28.05.2019, va avea loc jurizarea lucrărilor de
către un juriu stabilit de către organizatorii concursului la nivel național. Concursul va avea secțiunea
desn, pentru nivel de vârstă 4-5 ani (grupa mijlocie) respectiv 5-6 ani (grupa mare). Juriul este format
dintr-un număr impar de membri; jurizarea se va face pe baza criteriilor descrise în regulament prin
completarea fișei de notare (respectarea temei concursului, expresivitate/ impact, unitatea compoziției,
originalitate și claritatea mesajului). Organizatorii vor transmite rezultatele jurizării în unitățile de
învățământ participante, și vor transmite diplomele pentru copii și adeverințe pentru cadrele didactice
până la data de 11.06.2019.
V. JURIUL CONCURSULUI
Juriul va fi compus din profesori consilieri din CJAP, profesori consilieri din cabinete de
asistenţă psihopedagogică și din educatoare/ profesori pentru învățământ preprimar.
VI. PREMII:
Concursul se va finaliza prin acordarea de :
 diplome pentru preșcolarii premiaţi (premiile I, II, III, premii speciale şi menţiuni), cu
menţionarea cadrului didactic îndrumător/ cadrelor didactice îndrumătoare;
 diplome de participare la concurs pentru toți preșcolarii implicați în concurs;
 diplome/ adeverințe pentru cadrele didactice implicate în desfașurarea concursului (calitate
de organizatori, evaluatori ai concursului).
VII. ÎNSCRIEREA
Completați formularul de înscriere la concursul ”Exploratori în lumea emoțiilor” și transmiteți
online pe adresa exploratoriinlumeaemotiilor@gmail.com sau formularul online:
https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0
&w=1
Va rugăm să completați toate câmpurile din formular.
Coordonatori Proiect:
Prof. PLOSCA MARIN
Prof. MOLDOVAN ANA-MARIA

Director,
Prof. OANA-CARMEN SÂRGHI

