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Nr. 9245/15.11.2022
CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
ÎN ATENȚIA COORDONATORILOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE
ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE/CADRELOR DIDACTICE

Ref.: Proiectul „Călătorie educativă în lumea satului” (CELS)
În baza adresei M.E. nr. 830LIF/14.11.2022

Începând cu anul 2011 până în prezent, Asociația Lume Bună a implementat
proiectul „Călătorie educativă în lumea satului” (CELS), ce are ca principal obiectiv
dezvoltarea și oferirea de programe de educație nonformală ca sursă de inspirație
în educația copiilor, având la bază bucuria activităților ludice. Programele sunt
orientate spre dezvoltarea potențialului creativ al copiilor și dezvoltarea inteligenței
lor emoționale, în vederea creșterii motivației de a învăța și pentru reducerea riscului
de abandon școlar.
Competiția CLUB ACTIV CELS este un program prin care profesorii se pot
înscrie și pot desfășura mai multe activități de educație nonformala și educație prin
cultură la nivel local, beneficiind de suport oferit de către echipa Asociației Lume
Bună: consultanță, comunicare săptămânală, ghiduri, ateliere, sesiuni de formare,
posibilitatea de a promova activitatea locală prin postări în Comunitatea profesorilor
CELS. Competiția se adresează tuturor cadrelor didactice din mediul rural dar și celor
din unități de învățământ din mediul urban cu risc de abandon școlar (ciclul primar şi
gimnazial) ce își propun să coordoneze implementarea de proiecte recomandate de
Asociația Lume Bună la nivelul școlii pe care o reprezintă.
Competiția se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2022 – 28 aprilie 2023, iar
înscrierile se pot face pană la data de 20 noiembrie 2022, prin completarea
formularului https://forms.gle/29ENPJJtGPnN2dPQ9. Desfășurarea competiției are
la
baza
Regulamentul
și
Anexele
disponibile
la
https://www.asociatialumebuna.com/competitia-club-activ-cels/.
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