
Projekt realizowany ze środków programu Po pierwsze Rodzina! 
z dotacji ministerstwa Rodziny i polityki społecznej 

 

Regulamin konkursu dla nauczycieli i uczniów dotyczącego budowania pozytywnego wizerunku 

rodziny u młodzieży w ramach projektu Edukacja dla rodziny - wzmocnienie roli szkół w 

rzeczywistym przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach 

 

1. Organizator konkursu 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą: 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9 

 

2. Kategorie konkursowe: 

 

- Kategoria 1: konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji prorodzinnej 

- Kategoria 2: konkurs dla klas na realizację wydarzenia prorodzinnego 

 

 

3. Adresaci konkursu: 

- Kategoria 1: nauczycieli i wychowawców na wszystkich poziomach edukacyjnych, nauczycieli 

świetlic, nauczycieli przedszkola, SOSW i in. 

- Kategoria 2: całych klas wraz z wychowawcą. W konkursie mogą wziąć klasy z każdego etapu 

nauczania, wychowankowie SOSW 

 

4. Cele konkursu: 

- wspieranie młodzieży w przygotowaniu do życia w rodzinach 

- kształtowanie wśród uczniów kompetencji społecznych przygotowujących do dobrego 

funkcjonowania w dorosłym życiu i tworzenia kochającej się rodziny 

- upowszechnianie wartości takich jak panowanie nad sobą, praca nad charakterem, szczęście w 

trwałej, kochającej się rodzinie, wierność 

- promowanie oddolnych inicjatyw wspierających wychowawczą rolę szkoły 

- dostarczenie nauczycielom atrakcyjnych narzędzi do prowadzenia lekcji wychowawczych 

 

5. Zadanie konkursowe: 

- Kategoria 1: Zadanie konkursowe dla nauczyciela polega na opracowaniu autorskiego scenariusza 

lekcji prorodzinnej wraz z ewentualnymi pomocami (np. karty pracy, arkusze, grafiki itp.). Scenariusz 

może dotyczyć zarówno godziny wychowawczej, jak i lekcji przedmiotowych, np. matematyki: 

gospodarowanie rodzinnym budżetem; języka polskiego: motyw rodziny w literaturze polskiej, itp. 

Jeden nauczyciel może nadesłać maksymalnie 5 scenariuszy. 

- Kategoria 2: Zadanie konkursowe dla klas polega na opracowaniu, zaplanowaniu i zrealizowaniu 

wydarzenia prorodzinnego dla społeczności swojej szkoły. Uczniów w pracach nad wydarzeniem 
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wspiera wychowawca. Forma wydarzenia jest dowolna, np. quiz, gra terenowa, gazetka, gra 

internetowa, akademia i in. Jedna klasa/ grupa może nadesłać maksymalnie 2 sprawozdania ze 

zrealizowanych wydarzeń prorodzinnych. 

 

6. Kryteria oceny zadań w obydwu kategoriach: 

- skuteczność i efektywność pomysłu, tzn. czy dane działanie rzeczywiście przekłada się na 

promowanie pozytywnego wizerunku rodziny w klasie lub środowisku szkolnym  

- atrakcyjność pomysłu  

- poziom zaangażowania wszystkich uczniów (Kategoria 2) 

 

7. Harmonogram konkursu: 

- Internetowa promocja konkursu: IX.2021  

- Czas na realizację wydarzeń i zbieranie zgłoszeń: X – XI .2021 (ostateczny termin zgłoszeń 

15.XI.2021)  

- Ocena zgłoszeń przez komisję konkursową: 16-30.XI.2021  

- Ogłoszenie wyników, przekazanie nagród: 31.XI.2021 

- Realizacja 3 wycieczek dla 3 zwycięskich klas: 31.XI-31.XII.2021 

 

8. Sposób zgłoszenia pomysłu: 

Kategoria 1: należy przesłać scenariusz(e) lekcji wraz z materiałami niezbędnymi do jej/ich 

przeprowadzenia na adres mailowy: joanna.misiarz@cdw.edu.pl. W tytule maila prosimy oznaczyć, 

że wiadomość dotyczy zgłoszenia na konkurs Edukacja dla rodziny – scenariusz lekcji prorodzinnej. 

Kategoria 2: należy przesłać udokumentowaną(e) realizację inicjatywy, np. w postaci zdjęć, filmów, 

artykułu na stronie szkoły, relacji w mediach społecznościowych na adres mailowy: 

joanna.misiarz@cdw.edu.pl. W tytule maila prosimy oznaczyć, że wiadomość dotyczy zgłoszenia na 

konkurs Edukacja dla rodziny – wydarzenie prorodzinne. 

Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione i zweryfikowane przez komisję konkursową. 
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9. Nagrody: 

Za udział w konkursie przewidziane są następujące nagrody: 

Kategoria 1:  

3 nagrody główne i 10 wyróżnień: Nagrody rzeczowe oraz vouchery na kursy podnoszące 

kompetencje zawodowe nauczycieli 

Kategoria 2:  

3 nagrody główne: wspólna atrakcyjna wycieczka, w czasie której odbędą się angażujące warsztaty 

kompetencji społecznych niezbędnych do życia w rodzinie. Realizacja tej nagrody planowana jest na 

grudzień 2021 i mamy nadzieję, że będzie to wtedy możliwe ze względów epidemiologicznych (jeśli 

nie byłoby to możliwe nagroda zostanie zamieniona na inną formę nagrody dla całej klasy, np. 

vouchery na bilety do kina lub teatru). 

10 wyróżnień w formie zestawów dla całych klas 

 

10. Postanowienia końcowe: 

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie 

Przesłanie pracy konkursowej w dowolnej kategorii oznacza zgodę na upowszechnianie scenariusza 

lekcji i/ lub wydarzenia prorodzinnego w ramach działań promujących projekt i jego rezultaty. 

 

 

 

 

 


