
Organizator: Asociatia Lume Buna – program „Calatorie educativa in lumea satului” CELS 

Nume competitie: Competitia Club Activ CELS - editia 7 

 

Participanti competitie: Cadre didactice ce coordoneaza Cluburi CELS infiintate in cadrul unor 

școli/ licee din mediul rural la nivel național sau în instituții localizate in urban cu condiția de a 

avea minim 25% copii ce locuiesc în rural.  

Se pot înscrie mai multe cadre didactice de la aceeași unitate de invatamant - însă va fi 

desemnat un singur coordonator ce va realiza un singur raport/CLUB CELS. 

 

Mecanismul competiției ediția 7:  noiembrie 2021 - mai 2022 
 

 1. Inscriere  

Coordonatorii cluburilor CELS  (valabil și pentru profesorii noi ce-si doresc sa se implice) vor 

trimite un email pe adresa contact.lumebuna@gmail.com cu Titlul/ Subiect: “Solicitarea de 

participare la competiție NR 7 – nume scoala _ sat/localitate - județ” prin care își exprima 

dorinta de a se inscrie in competitie. Email ce va include următoarele informații: 

- Unitatea de invatamant pe care o reprezinta + Localitate - Judet  

- Coordonator Club Activ CELS – persoana care va coordona activitatea la nivel local  

- Telefon si Email Coordonator ,  

 - nr estimat de copii ce pot participa online (au mijloacele necesare - pentru activități 

online:internet și un dispozitiv (telefon/tableta/laptop/PC)) 

- Adresa exacta a scoli (pentru viitoare colete)  

 

2. Desfasurare de activitati  

2.1 Activități și proiecte pentru profesori și elevi clasele 1-8 

Cadrele didactice vor facilita participarea copiilor la mai multe activități și vor urca în GOOGLE 

DRIVE materialele necesare pentru fiecare activitate.  

● MOV Meditatii Oferite de Voluntari liceeni - profesorii vor intermedia legatura dintre 

copii și voluntari liceeni - urcând în Google DRIVE un tabel ce poate fi actualizat periodic 

cu informațiile următoare 

 

nr Nume 
copil 

clasa/ 
varsta 

Materia la care are nevoie de 
suport/ meditatii 

Observatii * 

     

*La “Observații “coordonatorul local va notă - dacă e cazul -  

● Copilul a participat și la ediția anterioară MOV 2020-2021 

● Copilul de minoritate etnică  

● Copil ce provine dintr-o familie cu probleme socio-economice (venituri mici, 

familie monoparentala, copil orfan) 

● Copil ce are 1 sau ambii parinti plecati in strainatate,  

● Copil ce suferă de anumite boli cornice, sau ce are o anumită trauma, 

● Copil merituos (premii concursuri, media peste 9,75),  

● Copil cu risc de abandon scolar.  



● Altele decat cele enumerate 

Sunt informatii ce raman confidentiale – dar ne sunt de un real folos pentru a 

cunoaște mai bine nevoile și specificul local.  

Membrii CLUB CELS pot fi elevi de la mai multe clase din scoala (preferabil) sau de la o 

singura clasa – vârsta (6-15 ani – clasele pregătitoare - a8a).  

● Profesori CELS pe zoom -  întâlniri lunare zoom între echipa asociației și 

profesorii de la CLUBurile CELS (pot participa atat coordonatori cât și alți colegi 

profesori din școală), inclusiv ateliere online dedicate profesorilor. 

● Vocea ta vocea copiilor VTVC - profesorii vor scana/fotografia creațiile realizate 

de copii și le vor incarca pe Google DRIVE pentru a fi evaluate si ulterior 

premiate (30 de lucrări). Creatiile vor fi trimise conform regulament VTVC 

● Diferite proiecte de educație prin cultură ce se vor desfășura în perioada 

competiției și în care sunt implicați copii din club. Inclusiv reluarea unor proiecte 

din seria CREATIV LA SAT - Revista, Coletul și Scena Creativ la Sat. 

2.2 Alte activitati de promovare si atragere de resurse 

● Platforma ROC - înscrierea în platforma ROC, actualizarea nevoilor și 

participarea la întâlniri zoom legate de platforma ROC, 

● Redirectionare formulare 3,5 % sau finantari oferite de companii recomandate 

de dvs, 

● Recomandarea platformei ROC către diferite alte școli ce isi pot face profil, 

● Social Media - pentru promovarea activităților realizate de dvs dar si cele 

realizate de asociație in general. 

 

 

3. Raportare Se face exclusiv prin încărcate pe Google Drive, documentele vor fi 

structurate pe proiecte și vor fi: Poze activitati, formulare GDPR, diverse alte materiale 

solicitate de către asociație pentru fiecare proiect în parte. 

 

4. Selecție și premiere CLUBuri CELS ACTIV  

In baza implicarii in activitatile recomandate in perioada noiembrie 2021-mai 2022  - se vor face 

evaluări conform cu grila de evaluare și se va realiza un clasament prin cumularea de puncte.  

Indicatorii avuti in vedere sunt detaliati in grila (Grila evaluare_ Anexa1)  

 

Se va anunța oficial rezultatul selecției pana la începutul lunii iunie și modalitatea de premiere 

pentru 2022. 

Mult Succes,  

Echipa Asociației Lume Buna  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

GRILA EVALUARE - COMPETITIA CLUB ACTIV CELS EDITIA 6 

 

 

NR ACTIVITATE PUNCTAJ 

1 Implicare Elevi din scoala în proiectul MOV Meditatii oferite de 
voluntari liceeni - pentru clasele 5-8 
 
Ateliere de Creativitate la CLUB sau online copii clasele 1-4 
 

0-10 

2 Implicare Elevi în proiecte de educație prin cultură din din seria 
Creativ la Sat sau alte proiecte propuse de asociație în 2022  

0-15 

3  
Participare profesori CELS la întâlniri lunare zoom și ateliere 
dedicate profesorilor din rural și diaspora 
 

0-10 

4 Implicare Elevi în concurs Vocea ta Vocea Copiilor - nr elevi 
participanți și nr elevi castigatori +  incarcare creații pe DRIVE 
 

0-10 

5 Profil PROFESOR ROC - platforma ROC, incarcare nevoi si 

actualizare periodica 

0-10 

6 Redirectionare formulare 3,5 % sau finantari oferite de 
companii recomandate de dvs 

0-15 

7 Recomandarea proiectelor asociației și altor școli/ companii ce 

se înscriu în platforma ROC 

0-10 

8 Activitate în Social Media - Facebook - redirectionare de pe 

pagina asociației și postari pe grup Comunitate Profesori CELS 

și abonare și urmarire/promovare video Youtube  

0-10 

 

TOTAL 90 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte (maxim) 

 
 


