
Ghidul aplicantului
Pentru coșul cu resurse pentru o 
săptămâna VIAȚA la țară ALTFEL

VIAȚA la țară ALTFEL este un program ce presupune facilitarea de activități educative cu și pentru copii, 
realizate în natură și desfășurate sub forma a 5 ateliere consecutive, a câte 3 ore/zi/atelier. 

Prin programul propus, atât dumneavoastră cât și elevii pe care îi veți coordona, veți descoperi secretele 
ascunse în plantele medicinale, veți învăța cum să le identificați, ce proprietăți au plantele care cresc în 
imediată apropiere, cum să le culegeți responsabil și regenerativ, dar și cum să le ambalați 
corespunzător și atractiv. La final veți organiza un târg în cadrul căruia copiii vor prezenta produsele 
create și vom împărtăși experiența trăită.  

La acest concurs poate aplica orice bibliotecă sau școală din mediul rural din România care dorește să 
implementeze programul propus de noi. 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 
de la finalul programului, VIAȚA la țară ALTFEL poate fi parcursă și cu elevii de liceu. 

Calendar de desfășurare
Competiția VIAȚA la țară ALTFEL se organizează în perioada 15 martie - 31 mai, respectând 
următoarele activități și intervale de desfășurare:

⁕ 15 martie: start înscrieri în program.

⁕ 15 martie - 8 aprilie: transmitere propuneri plan de implementare VIAȚA la țară ALTFEL.

⁕ 15 martie - 30 aprilie: participare la program de pregătire -  4 workshop-uri/webinarii.

⁕ 8 aprilie - 12 aprilie: evaluarea propunerilor de program și alegerea celor care primesc coșul de
resurse în valoare de 750 lei.

⁕ 13 aprilie - în 31 mai: implementarea programului VIAȚA la țară ALTFEL.

Biblioteca sau școala interesată să deruleze programul VIAȚA la țară ALTFEL se va înregistra în acest 
sens, prin completarea formularul de înscriere disponibil accesând link-ul. Astfel, va obține mai 
multe informații privitoare la program.

Pași de parcurs
Bibliotecarul/adultul coordonator care înscrie școala în program și care completează formularul de 
înregistrare trebuie să parcurgă următorii pași pregătitori:

    ⁕ Citește Ghidul Organizatorului pentru a se asigura că știe exact ce implică propunerea noastră;
    ⁕ Formează o echipă de adulți/voluntari cu care va coordona activitățile cuprinse în program;
    ⁕ Organizează o întâlnire online sau mai multe în care prezintă programul întregii echipe;
    ⁕ Identifică spațiile în care va 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 persoana resursă cunoscătoare a plantelor locale și se asigură de disponibilitatea acesteia;
    ⁕ Obține sprijinul și acordul autorităților locale și a conducerii școlii pentru a derula programul propus;
    ⁕ Participă la webinarii și parcurge materialele ajutătoare puse la dispoziție de Fundația Noi Orizonturi.
    ⁕ Aplică pentru “coșul cu resurse” pentru implementarea programului VIAȚA la țară ALTFEL prin 
transmiterea PLANULUI DE IMPLEMENTARE a programului până cel târziu în 8 aprilie 2021;
    ⁕ Urmărește dacă el/ea și echipa sa se află printre cele 20 de echipe susținute pentru derularea activităților.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLgkRc0u9Qn3dw6wjpZwlpfaEXUPzZ51mB6SSJPwSQGJX8g/viewform
https://viatalatara.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2021/03/Ghidul-organizatorului-VIATA-la-tara-ALTFEL-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1_GLnJs9FRTMYDKiEz15usqF3edeUqsa-UlbHzSICI-Oo9Q/viewform


Criterii de jurizare
Noi vă punem la dispoziție o propunere de program VIAȚA la țară ALTFEL pentru 5 zile în aer liber, însă 
capacitatea dvs. de a implica întreaga comunitate și de a atrage resurse pentru derularea acestui 
program cu cât mai mulți copii, vor face diferența.

ATENȚIE la perioada de implementare a programului (13 aprilie - 31 mai 2021), nivelul de învățământ 
al beneficiarilor (învățământ primar și gimnazial) și mediul în care îl veți implementa (mediul rural). 
Nerespectarea acestor criterii atrage după sine descalificarea automată a planului dumneavoastră de 
implementare VIAȚA la țară ALTFEL.

Așadar, criteriile de jurizare sunt următoarele:

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;
   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 cu primele 20 cele mai mari punctaje adunate vor primi 
din partea noastră coșul cu resurse în valoare de 750 lei, compus din cărți și alte materiale ajutătoare.

Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail, la finalul perioadei de jurizare (12 aprilie 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, fără obligativitatea de a respecta ordinea 
zilelor așa cum este ea redată în propunerea noastră:

Într-o singură săptămână, realizând atelierele zilnice propuse, timp de 5 zile consecutive;

Criteriul de jurizare

Numărul elevi care vor beneficia de 
programul VIAȚA la țară ALTFEL cu 
sprijinul FNO

Cu resursele atrase reușiți să oferiți cât mai 
multor elevi posibilitatea de a beneficia de 
programul pe care îl veți implementa.

5 puncte

Resursele materiale și umane 
necesare, deja existente sau 
capacitatea de atragere a acestora 
pentru derularea programului 

Ați reușit să atrageți o echipă solidă de voluntari 
coordonatori, ați identificat un expert/cunoscător al 
florei locale și acesta și-a exprimat disponibilitatea 
de a se implica în programul propus.

3 puncte

Aprobarea și susținerea autorităților 
locale și a conducerii școlii pentru 
implementare programului

Ați identificat spațiile, obținut aprobările și 
resursele necesare pentru derularea activităților 
vizate. Aveți sprijinul autorităților locale și a 
conducerii școlii.

2 puncte

Explicație criteriuPunctaj/
Criteriu

1

În 5 zile distincte, care nu sunt cuprinse în aceeași săptămână însă se încadrează în perioada 
13 aprilie - 31 mai.

2



Echipele trebuie să respecte instrucțiunile cuprinse în Curriculum 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. 

Pentru mai multe informaţii:

ELENA PÂRVAN
manager proiect ”VIAȚA la țară”

elena_parvan@noi-orizonturi.ro
E-mail

0735878418 
Telefon

Persoană de contact

https://viatalatara.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2021/03/Curriculum-Viata-la-Tara-ALTFEL.pdf

