Asociaţia pentru Educaţie şi Formare
„TopFormalis”
Oradea – România
e-mail topformalis@gmail.com

Nr. 80 din 1.11.2016
Avizat I.Ş.J. Bihor

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI „ŞCOALA ALTFEL – CAMPIONII!” – ediţia a IV-a

Art. 1 – DENUMIRE
Concursul organizat în vederea recompensării celor mai interesante activităţi extracurriculare
desfăşurate în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi aflat în anul şcolar 2016 /
2017 la ediţia a IV-a, se va numi „Şcoala altfel – Campionii!”. Pentru o mai simplă lecturare, în
prezentul Regulament acesta va fi numit Concursul.
Art. 2 – SCOP ŞI OBIECTIVE
Scopul Concursului este reprezentat de promovarea modelelor de bună practică în domeniul
educaţiei non-formale implementate de şcolile din judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara,
Satu Mare și Sălaj în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Obiectivele concursului sunt următoarele:
 identificarea şi diseminarea modelelor de bună practică în domeniul educaţiei non-formale;
 încurajarea cadrelor didactice care predau în învăţământul preuniversitar din judeţele / şcoala
partenere să realizeze activităţi extracurriculare de calitate în cadrul Programului „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”;
 evaluarea şi recompensarea celor mai valoroase asemenea activităţi extracurriculare
identificate ca fiind realizate în şcolile din judeţele partenere în cadrul Programului „Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”.
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Art. 3 – ORGANIZATORI
Concursul va fi organizat şi implementat de către Asociaţia pentru Educaţie şi Formare
„TopFormalis” din Oradea în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene din Alba, Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Satu Mare și Sălaj, în baza câte unui Acord de colaborare încheiat între
părţi.
Art. 4 – PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Concursul va fi inclus în cadrul unui proiect intitulat „Şcoala altfel – Campionii!” ediţia a IVa ce va fi propus pentru a fi cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale al Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi va fi implementat în intervalul cuprins între 20.11.2016 şi
16.06.2017.
Art. 5 – BENEFICIARI
La prezentul Concurs vor fi invitate să participe cadre didactice care predau în unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Satu Mare și Sălaj şi
care, în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” - 2016 desfăşoară diverse activităţi
extracurriculare cu elevii. La prezentul Concurs pot participa toate cadrele didactice, indiferent de
mediul de provenienţă, şcoala sau ciclul şcolar în care predau, asigurându-se egalitate de şanse pentru
toţi.
Art. 6 – COMISIA DE EVALUARE ŞI VALIDARE A REZULTATELOR
CONCURSULUI
Această comisie va evalua documentele justificative care însoţesc fiecare activitate
extracurriculară desfăşurată în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – 2016 / 2017
şi înscrisă în Concurs, respectiv va decide asupra celor mai valoroase asemenea activităţi. Comisia va
fi alcătuită din următorii membrii:
 Preşedintele Comisiei – reprezentant al Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis”
Oradea;
 Vice-preşedinte – reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor ori al Asociaţiei
pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” Oradea;
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 Membru – cadru didactic universitar cu experienţă în domeniul educaţional;
 Membru – cadru didactic care predă în învăţământul preuniversitar;
 Membru – reprezentant al părinţilor.
 Membru – reprezentant al elevilor;
 Membru – câte un reprezentant al fiecărui partener inclus în proiect, cu rol în a evalua on-line
doar descrierea narativă a activităţilor propuse pentru Concurs, din cauza imposibilităţii de a
avea acces fizic direct la documentele justificative trimise la Oradea.
 Membru supleant – reprezentant al Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis”
Oradea;
Comisia se numeşte prin Decizia reprezentantului legal ai structurii organizatoare - Asociaţia
pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” Oradea.
Art. 7 – CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pentru a participa la prezentul Concurs, cadrele didactice potenţial interesate trebuie să
îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 să predea într-o unitate de învăţământ preuniversitar din judeţele Alba, Bihor, BistriţaNăsăud, Hunedoara, Satu Mare și Sălaj în cursul anului şcolar 2016 / 2017, indiferent dacă
este titular sau suplinitor;
 să realizeze cel puţin o activitate extracurriculară în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să
fii mai bun!” din anul şcolar menţionat;
 să se înscrie cu cel mult două asemenea activităţi extracurriculare la prezentul Concurs;
 activitatea extracurriculară propusă pentru Concurs să nu facă parte din vreun alt proiect al
şcolii, derulat cu sau fără finanţare externă;
 activitatea extracurriculară propusă pentru Concurs să nu fi fost trimisă spre evaluare la vreun
alt concurs local, naţional sau internaţional;
 să nu aibă nici un grad de rudenie cu vreunul din membrii comisiilor menţionate în articolul 6
al prezentului Regulament.
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Art.. 8 – CALENDARUL CONCURSULUI
 01.02.2017 – 05.02.2017 – informarea partenerilor cu privire la prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a Concursului şi pregătirea paginii web a Concursului;
 06.02.2017 – 31.05.2017 – promovarea concursului în rândul potenţialilor participanţi;
 An şcolar 2016 / 2017 – desfăşurarea Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
 01.03.2017 – 05.06.2017 – Înscrierea participanţilor la Concurs;
 06.06.2017 - 09.06.2017 – evaluarea şi anunţarea rezultatelor Concursului;
 12.06.2017 – 16.06.2017 – decernarea premiilor în cadrul unei ceremonii festive.
Art. 9 – INFORMAREA PARTENERILOR CU PRIVIRE LA PREVEDERILE
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
În perioada 01.02.2017 – 05.02.2017. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al
Concursului ,,Școala altfel - Campionii!” va fi adus la cunoştinţa tuturor partenerilor implicaţi în
proiect.. În cadrul documentului vor fi făcute precizări privitoare la scopul şi obiectivele concursului,
beneficiarii acestuia, comisia de evaluare, criteriile de eligibilitate ale activităţilor ce pot fii înscrise în
concurs, modalităţile de participare la concurs, criteriile de evaluare a rezultatelor, calendarul
concursului, etc. De asemenea, în această perioadă va fi pregătită pagina web care va găzdui
informaţii despre Concurs. Responsabili pentru elaborarea regulamentului vor fii membrii Asociaţiei
,,TopFormalis”. Oradea care se vor consulta cu reprezentaţii tuturor partenerilor implicaţi. Rezultatul
activităţii va consta în Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului diseminat tuturor
partenerilor, precum şi în pagina web a Concursului.
Art. 10 –

PROMOVAREA CONCURSULUI ÎN RÂNDUL

POTENŢIALOR

PARTICIPANŢI
Această etapă se va desfăşura în perioada 06.02.2017 – 31.05.2017 şi va presupune
informarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţele / şcoala partenere cu
privire la scopul, obiectivele, precum şi condiţiile de participare la acest Concurs. Promovarea
concursului se va face verbal şi în scris, prin anunţarea evenimentului pe paginile web ale
organizatorilor, prin e-mail-uri adresate şcolilor / cadrelor didactice potenţial participante, respectiv
prin mass-media locală. Responsabili pentru implementarea cu succes a acestei operaţiuni vor fi atât
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reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea, cât şi ai
Inspectoratelor Şcolare Judeţene partenere.
Art. 11 - PROGRAMUL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se va desfăşura pe parcursul anului şcolar 2016
/ 2017, conform procedurilor aprobate de către Ministerul Educaţiei Naționale. La Concurs vor fi
invitate să participe toate şcolile din judeţele partenere, indiferent de perioada în care au organizat
activităţile extracurriculare specifice programului menţionat.
Art. 12 – ÎNSCRIEREA POTENŢIALILOR PARTICIPANŢI LA CONCURS
Aceasta se va desfăşura în intervalul 01.03.2017 – 05.06.2017 şi va presupune parcurgerea
următoarelor etape:
1. Înregistrarea on-line a activităţii prin completarea formularului disponibil la adresa
http://cursuristanadevale.blogspot.ro postarea „Şcoala altfel – Campionii!”. Fiecare profesor
va putea înregistra cel mult două activităţi extracurriculare desfăşurate în cadrul Programului
„Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, pentru fiecare dintre acestea completând
câte un formular on-line;
2. Trimiterea unor documente justificative obligatorii (descrierea narativă a activităţii pe suport
hârtie – titlu, unitatea de învăţământ / clasa unde a fost implementată, participanţi, obiective,
descriere, rezultate, impact, valoare adăugată etc., respectiv înregistrarea video a acesteia pe
suport CD), precum şi opţionale (fotografii, liste de participanţi, impresii ale participanţilor,
apariţii în mass-media, alte documente considerate a fi relevante pentru susţinerea activităţii).
Aceste documente justificative vor fi trimise pe adresa: Şcoala Gimnazială nr. 16 Oradea, Str.
Călugăreni, nr. 4, Oradea, judeţul Bihor, în atenţia d-nei prof. Maria Serafim, e-mail
mariana_ungur@yahoo.com.
Tot în această perioadă, pe site-ul Asociaţiei vor fi postate premiile ce urmează a fi înmânate
câştigătorilor competiţiei.
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Art. 13 – EVALUAREA ŞI VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
Această etapă va avea loc în intervalul 06.06.2017 - 09.06.2017 şi va debuta cu reunirea
Comisiei desemnate în vederea evaluării activităţilor extracurriculare trimise pe adresa Concursului.
După validarea fiecărei candidaturi (constând în verificarea corectitudinii înregistrării on-line şi a
existenţei documentelor justificative obligatorii), fiecare membru al Comisiei va acorda între 1 şi 5
puncte / activitate validată, în funcţie de următoarele criterii:
1. originalitatea activităţii;
2. conţinutul prezentat;
3. corectitudinea realizării activităţii din punct de vedere psihopedagogic;
4. calitatea şi relevanţa documentelor justificative prezentate;
5. impactul asupra grupului-ţintă vizat.
Reprezentanţii partenerilor vor evalua on-line activităţile propuse, completând, în acelaşi
interval temporal, un formular electronic care va stipula acelaşi criterii, excepţie calitatea şi relevanţa
documentelor justificative prezentate, la care în mod obiectiv, nu vor putea avea acces de la distanţă.
Vor fi declarate câştigătoare primele 4 activităţi care în urma adiţionării punctelor acordate de
membrii Comisiei pentru fiecare criteriu vor avea punctajul cel mai mare. În caz de egalitate,
departajarea se va face în funcţie de originalitatea activităţii. De asemenea, va fi declarată
câştigătoare cea mai bine cotată activitate de la nivelul fiecărui judeţ participant acordându-i-se un
premiu special judeţean. În situaţia în care, di motive obiective, reprezentanţii partenerilor nu vor
trimite în timp util formularele electronice completate cu propunerile pentru premiile judeţene,
Comisia centrală de la Oradea va face aceste nominalizări, în funcţie de cea mai bine clasată
activitate din judeţul respectiv. Important: nici o activitate nu poate fi premiată de două ori.
Anunţarea rezultatelor Concursului se va face prin publicarea acestora pe paginile web ale Asociaţiei
pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea.
Art. 14 – DECERNAREA PREMIILOR
Această activitate se va desfăşura în perioada 12.06.2017 – 16.06.2017 sub forma unei
ceremonii festive intitulată „Gala Premiilor TopFormalis – ediţia a IV - a” şi va avea loc într-o
locaţie ce va fi stabilită ulterior, de comun acord între cei doi parteneri organizatori. Se vor acorda
Diplome de participare pentru toate activităţile participante la Concurs şi validate în acest sens. Cele
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mai valoroase 4 activităţi participante la Concurs pe baza punctajului acumulat vor fi recompensate
cu Menţiune, Premiul III, Premiul II şi Premiul I, constând în materiale didactice a căror
contravaloare totală nu va depăşi suma de 1500 lei. Organizatorii vor putea acorda câte un Premiu
Local celei mai valoroase activităţi înscrise în Concurs din fircare judeţ participant. De asemenea, vor
putea fi acordate Premii speciale pentru cele mai ingenioase activităţi participante la Concurs. Fondul
de premiere va fi asigurat de Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” Oradea.
Materialele didactice obţinute ca premiu pentru activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul
Programului „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vor fi oferite de către organizatori pe
bază de proces-verbal cu semnătură de primire. Tot cu acest prilej va fi organizată o Masă Rotundă la
care se vor dezbate probleme legate de plusurile şi minusurile Programului „Şcoala altfel. Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” şi la care vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai tuturor categoriilor
educaţionale implicate.
Art. 14 – LITIGII
Orice litigiu apărut între părţile implicate pe perioada desfăşurării Concursului se va soluţiona
pe cale amiabilă.
Art. 16 – DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Regulament se semnează în opt (8) exemplare (câte unul pentru fiecare partener),
este asumat integral de către fiecare dintre aceştia şi este adus la cunoştinţa publicului larg prin
postarea sa pe paginile web ale Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea şi
Inspectoratelor Şcolare Judeţene partenere.
Preşedinte – prof.univ.dr. Valentin Cosmin Blândul
Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” Oradea

Coordonator proiect>
Prof. Maria Serafim

Oradea, 01 noiembrie 2016
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Nr. 25 din 1.02.2017

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 1
La Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Şcoala
Altfel – Campionii!” – ediţia a IV-a, având numărul de înregistrare 44 /
21.10.2015
Următoarele prevederi ale Regulamentului nr. 44 din 21.10.2015 se
modifică/completează, după cum urmează:
La articolele 2, 3, 5, respectiv 7 din prezentul Regulament, judeţele
menţionate din care profesorii / elevii interesaţi pot participa la Concursul
„Şcoala altfel – Campionii!”, ediţia a IV-a, 2017 se completează cu judeţul
Maramureş.
Această completare este justificată de semnarea Acordului de parteneriat
între Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Asociaţia pentru Educaţie şi
Formare „TopFormalis” din Oradea ulterior depunerii Formularului de aplicaţie
pentru includerea Proiectului Concursul „Şcoala altfel – Campionii!”, ediţia a IVa, în Calendarul Activităţilor Educaţionale Regionale şi Interjudeţene.
Toate celelalte articole ale prezentului Regulament rămân nemodificate.
Prezentul Act adiţional intră în vigoare la data înregistrării lui la Asociaţia pentru
Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea.
Preşedinte – Prof.univ.dr. VALENTIN COSMIN BLÂNDUL
Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” Oradea
Oradea, 01 februarie 2017
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