
REGULAMENT CLUB FOR LIFE 

Comunitatea For LIFE, o comunitate cu peste 40 000 de membri vă adresează invitația de 

a înființa MINIM un club For LIFE în școala dumneavoastră, și aceste cluburi sunt înființate pe 4 

nivele de vârstă: învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

Dacă există deja în școala dumneavoastră unul sau mai multe asemenea cluburi, nu trebuie 

decât să le afiliați la FOR LIFE pentru a face parte din această comunitate. 

La nivel preșcolar /primar clubul FOR LIFE va fi organizat la grupa / clasa dumneavoastră. 

Pot fi mai multe cluburi într-o școală. 

La nivel gimnazial / liceal pot fi mai multe cluburi FOR LIFE în școala dumneavoastră. 

 

Prin aceste cluburi ne dorim să vă ajutăm să dezvoltați la elevi unele dintre cele mai importante 

competențe necesare secolului XXI, pe care le prezentăm într-o ordine aleatorie: a gândirii critice; a 

creativității; a capacității de a rezolva problemele complexe; a educației financiare; a spiritului de 

antreprenoriat; a capacității de colaborare cu ceilalți colegi; a inteligenței emoționale; a capacității de 

orientare socio-profesională; a capacității de negociere și flexibilitate cognitivă; a managementului 

resurselor umane; a abilităților lingvistice etc. 

Etapele înființării unui club: 

1) Delegarea unuia sau a mai mulți profesori coordonatori din acea școală, numit 

COORDONATOR FOR LIFE care va sprijini elevii în activitățile clubului. Regula este ca la 

fiecare 10 elevi să fie MAXIM un PROFESOR FOR LIFE, dar un profesor poate coordona 

oricât de mulți elevi; Acest profesor va completa formularul de înscriere și va fi contactat de 

reprezentanții For LIFE. 

2) Asigurarea de către Comunitatea For LIFE a unui training COORDONATORILOR FOR 

LIFE de jumătate de oră în care li se vor aduce precizări în ceea ce privește activitatea clubului; 

3) Semnarea unui parteneriat între ONG și instituția dumneavoastră;  

Ce presupune activitatea unui club For LIFE? 

1) Întâlniri din 2 în 2 săptămâni cu durata de 1 oră a membrilor clubului pentru a parcurge 

tematica lunii respective. Tema lunii poate fi aleasă de fiecare club în parte sau, dacă acest 

lucru nu e posibil, sugerată de reprezentanții For Life. 

2) Eventuale întâlniri și proiecte, activități comune cu membri altor cluburi FOR LIFE din țară; 

3) Înmânarea la sfârșit de an a diplomelor atât profesorilor FOR LIFE cât și membrilor, primit 

electronic și a unei plachete de vizibilitate adresată instituției din care faceți parte. 

Cu ce vă va ajuta Comunitatea FOR LIFE? 

1) Asigurarea suportului informațional necesar activității cluburilor; 

2) Schimb de bune practice, COORDONATORII FOR LIFE vor pune la dispoziția colegilor 

materialele și ideile ce i-au ajutat să desfășoare activitatea. 

3) Oferirea de medalioane FOR LIFE membrilor cluburilor; 

4) Oferirea vizibilității membrilor clubului și a școlii dumneavoastră; 

5) Eventuale finanțări ale proiectelor acelor cluburi; 

Ce avantaj va avea un PROFESOR FOR LIFE? 

1) Va avea acces la toate resursele comunității FOR LIFE; 

2) Va pune școala proprie pe harta națională FOR LIFE; 

3) Va putea publica în Editura BOOK FOR LIFE. 

4) Va avea acces la o bază de date cu materiale și idei de desfășurare a activităților acestor cluburi 



Linkuri marca FOR LIFE 

https://www.youtube.com/watch?v=dXSXVhr06Rg&t=126s 

https://www.youtube.com/watch?v=TehA-ZkxoOc 

https://www.youtube.com/watch?v=HmgngzwDJpg 

https://www.youtube.com/watch?v=AqFQ2GEOIms 

https://www.youtube.com/watch?v=V7HOqIc8iXk 

https://www.youtube.com/watch?v=sXXMpuJ6hng 

https://www.youtube.com/watch?v=7tKvdCAdpkI&t=489s 

https://www.youtube.com/watch?v=r26GkyzufEg&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=ShBVfo5UIbo 

https://www.youtube.com/watch?v=u-oOR7uurvY 

https://www.youtube.com/watch?v=5rOQhbrsVTU 

https://www.youtube.com/watch?v=85zY89kLkJE 

https://www.youtube.com/watch?v=gBdMY2j-KAo 

https://www.youtube.com/watch?v=OhCo0I5LXS0 

https://www.youtube.com/watch?v=97UJK7NDOoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qlkR8pwkbcU&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=FgbvEBJORj8&t=27s 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvu5utUPyxw 

https://www.youtube.com/watch?v=nUViGwzq74U 

https://www.youtube.com/watch?v=JL6pF4MH9Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=wBSgn4DTq0s 
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Club For LIFE, nivel preșcolar, primar 
Puteți alege dintre temele: 

 

- colaborare; 

- provocări matematice, logică; 

- curiozități ale naturii și nu numai; 

- știința în viața de lângă noi, de exemplu o sticlă cu apă băgată în congelator se va sparge, oare de 

ce? Cum să băgăm un ou într-o sticlă? Cum avem sticle cu un fruct în ele? 

- dezvoltarea spiritului de voluntariat; 

- provocări pentru compoziții literare; 

- procese literare (cu avocați, cu judecător, cu martori, fiecare prezinta cazul, conform informațiilor 

dintr-o poveste) 

- educatie civică - niste studii de caz; 

- jocuri; 

- importanța protejării naturii, excursii, drumeții; 

- inteligență emoțională; 

- educație financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Club For LIFE, nivel gimnazial, liceal 
Puteți alege dintre temele: 

 

- inteligență emoțională; 

- abilitatea de  a vorbi în public; 

- educație financiară 

- educație antreprenorială; 

- dezvoltarea spiritului de voluntariat; 

- dezbateri; 

- jocuri; 

- importanța protejării naturii, excursii, drumeții; 

- educație financiară 

 

 


