
GHIDUL 
APLICANTULUI

Pentru premiul de 1500 lei pentru derularea 

Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești Vindecătoare 

Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești Vindecătoare este un program ce presupune 
proiectarea, organizarea și facilitarea de activități educative cu și pentru copii, realizate în natură și 
desfășurate sub forma unor ateliere în propria comunitate.  

Cu sprijinul partenerului VITAS România susținem financiar 15 comunități să achiziționeze 
materialele necesare pentru derularea activității de vacanță pentru copii din familii care nu-și permit 
să plătească pentru un program educațional de vacanță. 

Sprijinim școlile, bibliotecile, ONG-urile mici locale    sau alte instituții locale care doresc să ofere 
copiilor și tinerilor o experiență outdoor inedită:  

 să se reconecteze, pentru că le-a fost dor unii de alții;
 să învețe despre plante cu proprietăți medicinale, rolul lor și cum le protejăm;
 să exerseze abilități practice, de la cules, la confecționare de săculeți, la antreprenoriat;
 să fie inspirați și sprijiniți de bunici, părinți, meșteri locali
 să exploreze lumea cărților într-un mod atractiv care să încurajeze cititul de plăcere

Activitățile vizate sunt dedicate în mod deosebit elevilor din învățământul primar și gimnazial, însă, 
fiind facilitate în mod atractiv și cu accent mai puternic pe târgul antreprenorial de la finalul 
programului,  Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești Vindecătoare 
poate fi parcurs sau organizat de către elevii de liceu.   

CALENDAR DE DESFĂȘURARE  
Competiția  Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești Vindecătoare se organizează în perioada 
15 iunie - 31 iulie, respectând următoarele activități și intervale de desfășurare: 

 15 iunie – 30 iunie: pregătirea pentru aplicație (parcurgerea ghidului, a cursului online)
 30 iunie – 2 iulie: webinar de prezentare a programului și clarificarea întrebărilor legate de

aplicație
 4 iulie: trimiterea formularului de aplicație
 9 iulie: anunțarea rezultatelor
 15 iulie – 15 septembrie: realizarea laboratoarelor de vară (o săptămână, stabilită de fiecare

comunitate în parte)



Dacă sunteți interesat de proiectarea și organizarea Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești 

Vindecătoare vă rugăm să completați formularul de înscriere disponibil accesând următorul link.  

PAȘI DE PARCURS 

Adulții coordonatori care înscriu școala în program și care completează formularul de aplicare 

trebuie să parcurgă următorii pași pregătitori: 
 Se înscriu din 15 iunie în platforma opelearning.org și parcurg cursul online, pentru a se

asigura că stăpânesc filozofia programului
 Identifică spațiul/spațiile în care vor derula activitățile și solicită aprobarea pentru obținerea

accesului în incinta acestora (țineți cont de faptul că aveți nevoie de spații în aer liber, pentru
a respecta normele în vigoare impuse de pandemia coronavirus);

 Identifică persoane resursă din comunitate sau din proximitate, care se pot deplasa în
comunitate și pot sprijini copiii (cunoscători ai plantelor medicinale, antreprenori, modele
pentru copii și tineri care le pot citi copiilor, povestitori de legende, istorii locale etc);

 Obțin sprijinul și acordul autorităților locale pentru a derula programul propus;
 Conturează un program de vară personalizat copiilor și condițiilor din propria comunitate,

plecând de la propunerile din cursul online Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești
Vindecătoare

 Participă la webinarul de clarificare a modalităților în care se poate organiza și derula în
comunitate un program Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești Vindecătoare

 Trimit aplicația pentru premiul de 1500 de lei cu care pot achizitiona materiale necesare
 Urmăresc dacă echipa lor se află printre cele 15 echipe susținute pentru derularea

activităților.

CRITERII DE JURIZARE 
Noi vă punem la dispoziție o propunere de program Edulab de vară - Plante, Oameni și Povești 
Vindecătoare pentru 5 zile în aer liber, însă capacitatea dvs. de a implica întreaga comunitate și de 
a arăta adaptarea lor pentru condițiile locale și pentru a răspunde nevoii copiilor defavorizați din 
comunitate, vor face cea mai mare diferență.  

Așadar, criteriile de jurizare sunt următoarele: 

CRITERIUL DE JURIZARE 
PUNCTAJ 
/CRITERIU 

EXPLICAȚIE CRITERIU 

Programul propus de voi este 
relevant pentru comunitate și se 
înscrie în linia Plante, Oameni și 

Povești Vindecătoare 

3 puncte 
Propunerea dvs este detaliată și arată 
modul în care integrați resursele locale 
valoroase: plante, oameni și povești  

Numărul elevi defavorizați care vor 
beneficia de program 

2 puncte 

Cu resursele atrase reușiți să oferiți cât 
mai multor elevi cu limitări financiare 

posibilitatea de a beneficia de programul 
pe care îl veți implementa. 

https://docs.google.com/forms/d/1BeY5AzPjOkX_z1Iwf7_fT5rduLhEDA8wfUnoz9A_kxo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-6rj-EHypuHi1JrgosefgHgBEpuNRvEVdNIPPTphjI5-1jg/viewform


Resursele materiale și umane 
necesare, deja existente sau 

capacitatea de atragere a acestora 
pentru derularea programului 

3 puncte 

Ați reușit să atrageți o echipă solidă de 
oameni din comunitate sau proximitate 

care să contribuie la derularea 
programului 

Aprobarea și susținerea autorităților 
locale și a conducerii școlii pentru 

implementare programului 
2 puncte 

Ați identificat spațiile, aveți aprobările și 
resursele necesare pentru derularea 

activităților vizate. 
Aveți sprijinul autorităților locale  

Planurile de implementare vor fi jurizate de către 2 evaluatori, folosind ca scală de evaluare: 1 (foarte 
rău) până la 5 (foarte bine) pentru primul criteriu, 1 (foarte rău) până la 3 (foarte bine) pentru al doilea 
criteriu, respectiv 1 (rău) și 2 (bine) pentru ultimul criteriu. Notele evaluatorilor se vor aduna astfel că, 
punctajul maxim pe care îl poate obține un plan este de 10 puncte/evaluator, deci 20 puncte, în total. 
Echipele școlare cu primele 10 cele mai mari punctaje adunate vor primi din partea noastră un sprijin 
în valoare de 1500 lei pentru a putea achiziționa materialele lipsă necesare pentru implementarea 
programului. 

Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail, la finalul perioadei de jurizare (9 iulie 2021), dar și prin postare 
publică, pe pagina de Facebook a Fundației Noi Orizonturi. 

CUM SE POATE IMPLEMENTA PROGRAMUL: 
Dacă vă aflați printre echipele câștigătoare a coșului de resurse, aveți la dispoziție 2 variante pentru 
a pune în practică planul dumneavoastră de implementare a programului, astfel: 

1. Într-o singură săptămâna, realizând atelierele zilnice propuse, timp de 5 zile consecutive;
2. În 5 zile distincte, care nu sunt cuprinse în aceeași săptămână însă se încadrează în

perioada 15 iulie - 15 septembrie

Echipele trebuie să respecte programul propus cu care sunt declarați câștigători și vor raporta 
activitatea realizată, la finalul programului, transmițând coordonatorului de program informațiile 
solicitate de acesta (fotografii doveditoare, descrieri, mărturii, etc). Așadar, acordați mare atenție 
materialelor doveditoare și asigurați-vă că realizați fotografii reprezentative activităților parcurse.  

PERSOANĂ DE CONTACT 
Pentru mai multe informaţii: 
ELENA PÂRVAN – manager proiect 
E-mail: elena_parvan@noi-orizonturi.ro
Telefon: 0735878418


