
Organizator: Asociația Lume Bună – program „Călătorie Educativă în Lumea Satului” CELS 

Nume competitie: Competiția Club Activ CELS - ediția 7 

 

Participanți competiție: Cadre didactice ce coordonează Cluburi CELS înființate în cadrul unor 

școli/ licee din mediul rural la nivel național sau în instituții localizate în 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 învățământ - însă va fi 

desemnat un singur coordonator /CLUB CELS local. 

 

Mecanismul competiției ediția 7:  noiembrie 2021 - mai 2022 
 

 1. Înscriere  

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

înscrie în baza completării unui formular Google până la finalul lunii noiembrie.   

 

2. Desfăşurare de activităţi  

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

Cadrele didactice vor facilita participarea copiilor la mai multe activități și vor face postări în 

Facebook pe GRUP Comunitatea Profesorilor CELS  (grup închis)  - fotografii și text încărcate 

în album cu numele clubului pe care-l coordonează.  

MOV Meditaţii Oferite de Voluntari liceeni - profesorii vor intermedia legătura dintre copii și 

voluntari liceeni - transmiţând în noiembrie 2021 un tabel ce poate fi actualizat periodic cu 

informații despre elevii înscriși în proiect; 

MODEL TABEL 

nr Nume 
copil 

Clasa - 
data 
naşterii 

DATE contact - 
telefon şi email 

Materia la care are 
nevoie de suport/ 
meditaţii 

Observaţii * 

      

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

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

● Copilul este de minoritate etnică; 

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

familie monoparentală, copil orfan); 

● Copil ce are 1 sau ambii părinţi plecaţi în străinătate; 

● Copil ce suferă de anumite boli cronice sau ce are o anumită traumă; 

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

● Copil cu risc de abandon şcoală;  

● Altele decât cele enumerate. 

Sunt informaţii ce rămân confidenţiale – 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 şcoală (preferabil) sau de la o 

singură clasă – 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 atât 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 încarca pe Grup Facebook într-un album dedicat 

concursului. Pentru a fi evaluate și ulterior premiate (30 de lucrări). Creaţiile 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 activităţi de promovare şi atragere de resurse 

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

participarea la întâlniri zoom legate de platforma ROC; 

● Redirecţionare formulare 3,5 % sau finanţări oferite de companii recomandate 

de dvs - Formularele vor fi încărcate pe un link din Google Drive comunicat în 

luna ianuarie 2022; 

● Recomandarea platformei ROC către diferite alte școli ce îşi pot face profil; 

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

realizate de asociație în general. 

 

 

3. Raportare Se face exclusiv prin intermediul materialelor încărcate pe grup Facebook 

(atât pentru a asigura transparența activității cat și pentru ca profesorii să se poată 

inspira unii pe alții prin activitățile realizate) și în Google Drive (doar pentru formulare 

3,5%). Toți profesorii coordonatori se asigură că au completate formulare GDPR pentru 

toți copiii ce apar în materialele foto-video postate în Facebook sau transmise către 

asociație.  

 

4. Selecție și premiere CLUBuri CELS ACTIV  

În baza implicării în activităţile recomandate în 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 avuţi în vedere sunt detaliaţi în grila (Grilă evaluare_ Anexa1)  

 

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

pentru 2022. 

Mult Succes,  

Echipa Asociației Lume Buna  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

GRILĂ EVALUARE - COMPETIŢIA CLUB ACTIV CELS EDIŢIA 7 

 

 

NR ACTIVITATE PUNCTAJ 

1 Implicare Elevi din şcoală în proiectul MOV Meditații 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 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 câştigători +  încărcare creații pe 
Facebook 
 

0-10 

5 Profil PROFESOR ROC - platforma ROC, încărcare nevoi şi 

actualizare periodică 

0-10 

6 Redirecționare formulare 3,5 % sau finanțări oferite de 
companii recomandate de dvs - încărcare formulare în link 
Google Drive 

0-15 

7 Recomandarea proiectelor asociației și altor școli/ companii ce 

se înscriu în platforma ROC 

0-10 

8 Activitate în Social Media - Facebook - redirecţionare de pe 

pagina asociației și postări pe grup Comunitate Profesori CELS 

și abonare și urmărire/promovare video Youtube  

0-10 

 

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

 
 


