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EDUFOR – scurtă prezentare 

 
Asociaţia EduFor Craiova este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în decembrie 2012 care are ca 

scop promovarea şi susţinerea educaţiei, formării şi învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în 
vederea creşterii ratei de participare pe piaţa europeană a muncii. 

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor declarate, Asociaţia EduFor Craiova  îşi propune derularea 
unor activităţi precum: 

O1. Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor şi tinerilor în vederea dobândirii 
unor compeţente şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă: 

- derularea unor activităţi de învăţare nonformală în vederea dobândirii competențelor necesare în 
vederea continuării studiilor și a integrării pe piața muncii asigurand astfel dezvoltarea personală, 
socială şi profesională; 

- furnizarea de servicii de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şi studenţilor în vederea 
facilitării de la şcoală la viaţa activă; 

- derularea unor acţiuni şi proiecte ce au ca scop reducerea abandonului şcolar timpuriu; 
- încurajarea participării active a tinerilor în societate; 
- încurajarea tinerilor la viaţa democratică în Europa; 
- încurajarea şi susţinerea spiritului de iniţiativă, creativitate şi antreprenoriat în rândul copiilor şi 

tinerilor; 
- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 

ateliere; 
- dezvoltarea unor proiecte de cooperare europeană în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor; 
- organizarea unor activităţi sportive, recreative şi distractive, ştiinţifice, culturale, artistice sub forma 

unor colocvii, seminarii, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, expoziţii, spectacole, 
schimburi de experienţă, competiţii sportive etc. pe teme de interes general, comunitar şi european; 

- stabilirea şi menţinerea unor legături de prietenie şi mobilizare a tinerilor în scopuri de cunoaştere şi 
încurajare a iniţiativelor acestora; 

- organizarea unor şcoli/grădiniţe de vară, tabere tematice; 
- organizarea unor cluburi de activităţi extraşcolare/after school; 
- organizarea unei unităţi de învăţământ privat (grădiniţă particulară, şcoală primară, gimnazială, 

şi/sau liceală) cu program bilingv (român - englez)/sistem educaţional alternativ – în funcţie de 
nevoile identificate pe plan local; 

- realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte 
materiale informative; 

O2. Susţinerea formării profesionale de calitate: 
- organizarea de cursuri de formare (iniţiere, calificare, perfecţionare şi/sau specializare) în informatică 

şi domenii conexe, gestiune şi contabilitate, secetariat, cursuri în domeniul resurselor umane şi al 
managementului, al limbilor străine şi alte domenii de interes pe piaţa europeană a forţei de muncă, 
pentru toate categoriile de public; 

- organizarea unor cursuri de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în 
domenii precum: predarea, învăţarea, evaluarea centrată pe competenţe, interactivă, centrată pe 
elev, consiliere şi orientare şcolară/profesională, management educaţional, utilizarea noilor 
tehnologii în procesul instructiv-educativ;  

- organizarea unor activităţi de formare, consiliere şi consultanţă în vederea implicării active a 
părinţilor în actul educaţional al copiilor; 
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- promovarea, consilierea şi consultanţa publicului interesat privind oportunităţile de formare 
profesională prin intermediul programelor finanţate din fonduri Europene, în scopul dobândirii şi 
utilizării cunoştinţelor, aptitudinilor şi calificărilor care conduc la facilitarea dezvoltării personale, a 
capacităţii de angajare şi participare la piaţa europeană a muncii; 

- încurajarea participării active a tinerilor şomeri; 
- promovarea şi încurajarea mobilității studenților și a celor care urmează un curs de formare; 
- promovarea Cadrului european de referință al competențelor-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, Cadrului 
european comun de referință pentru limbi, instrumentelor Europass; 

- promovarea şi consilierea în vederea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sprijinul 
dezvoltării societăţii digitale; 

- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 
ateliere; 

O3. Sprijinirea inserţiei cetăţenilor români pe piaţa europeană a muncii: 
- furnizarea de servicii de consiliere şi îndrumare în carieră a şomerilor sau persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 
- asistenţă şi consultanţă în domeniul resurselor umane; 
- furnizarea de servicii de consultanţă şi consiliere persoanelor fizice, sectorului ONG, sectorului 

instituţiilor publice şi mediului de afaceri în domeniul managementului de proiect; 
- iniţierea şi implementarea de proiecte finanţate de Uniunea Europeană care au ca scop creşterea 

ratei de ocupare a forţei de muncă; 
- dezvoltarea de programe proprii şi parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinatate; 
- facilitarea dezvoltării de parteneriate între mediul educației/formării şi cel al muncii; 
- promovarea culturii antreprenoriale; 
- informarea publicului larg asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor din fonduri ale Uniunii 

Europene, consiliere şi consultanţă în vederea accesării lor; 
O4. Promovarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii: 
- campanii de informare privind drepturile omului/drepturile copilului/drepturile şi obligaţiile 

cetăţenilor europeni; 
- derularea unor activităţi de susţinere a diversităţii culturale: spectacole, expoziţii, simpozioane, mese 

rotunde etc. 
- desfăşurarea unor activităţi cu caracter umanitar (donaţii, activităţi gratuite de susţinere şcolară, 

burse şcolare, sponsorizarea totală sau parţială a unor intervenţii/tratamente medicale) şi de 
protecţie socială (cursuri gratuite de formare profesională) pentru susţinerea copiilor şi tinerilor 
defavorizaţi:  proveniţi din centre de plasament, cu dizabilităţi, de etnie romă, cu situaţie socio-
economică precară, şomeri etc.; 

- promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, lucrători tineri şi în vârstă pentru a crește 
participarea forței de muncă; 

- furnizarea unor alternative educaţionale persoanelor care provin din categorii şi contexte sociale 
vulnerabile şi/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstice şi pe cei care au ieşit din 
sistemul formal de educaţie fără calificări de bază; 

O5. Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile: 
- participarea/iniţierea unor activităţi de ecologizare a mediului înconjurător; 
- derularea unor campanii de informare privind acţiunile de combatere a schimbărilor climatice; 
- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe privind utilizarea mai eficientă a resurselor; 
- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe în vederea susţinerea consumului de 

energie curată și eficientă; 
Alte tipuri de activităţi: 

- dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 
- înfiinţarea de sucursale şi filiale în alte localităţi; 
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- alte activitati prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei; 
ACTIVITĂȚILE EDUFOR ÎN ANUL 2013 
 
Echipa noastră este formată din persoane care au experienţă în scrierea şi implementarea proiectelor 

finanţate de Uniunea Europeană prin programele Lifelong Learning Programme, POSDRU, Pestalozzi, 
majoritatea cadre didactice care au lucrat şi lucrează cu copii şi tineri, dar şi formatori de adulţi, profesori 
care au derulat o serie de proiecte educationale, proiecte de parteneriat european, de formare profesionala 
prin Lifelong Learning Programme - Programul Sectorial Comenius, Programul Sectorial Leonardo da Vinci si 
POSDRU, dar si prin programe nefinantate ca de exemplu Job Shadow Day, Programul JA Compania - 
Entreprise without Borders Junior Achievement Company Day, concursuri şcolare, parteneriate comunitare, 
simpozioane, proiecte de voluntariat. 

De asemenea, din echipa EduFor fac parte tineri cu spirit de iniţiativă, creativi şi dornici de implicare. 
În primul an de viaţă al organizaţiei noastre, echipa EduFor a fost implicata intr-o serie de activitati 

care urmaresc atingerea scopului nostru.  
Astfel, organizatia nostra a iniţiat proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help students to 

choose a right career” (Educarea si Orientarea  Carierei – Sa-i ajutam pe elevi în alegerea unei cariere 
potrivite!), nr. de referinta 13-PR-04-DJ-RO,TR, proiect finantat de Comisia Europeana prin programul 
Lifelong Learning Programme – Programul Sectorial Comenius, Actiunea Parteneriate Comenius Regio, 
proiect implementat in perioada august 2013- iulia 2015 in judetul Dolj din România si provincia Mersin – 
Turcia, având ca partener principal Casa Corpului Didactic Dolj, dar şi partenerii Liceul “Traian Vuia” Craiova şi 
Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova, precum şi Direcţia Educaţiei Naţionale a Provinciei Mersin, Şcoala 
Vocaţională de Fete Mezitli, Liceul de Ştiinţe “Yahya Akel”, Agenţia pentru Ocuparea forţelor de muncă a 
Provinciei Mersin, Biroul Educaţiei Regionale Bozyazı. 

Proiectul isi propane imbunatatirea serviciilor de educare si orientare in cariera a elevilor din 
invatamantul preuniversitar in vederea facilitarii tranzitiei spre nivelele superioare de educatie sau piata 
muncii, avand ca grup tinta profesori (beneficiari directi); directori, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii 
locale/regionale (beneficiari indirecti). 

Vă invităm să vizitaţi pagina proiectului www.facebook.com/studentscareer şi site-ul 
www.studentscareer.ro. 

 
Asociatia noastra este beneficiarul proiectului „Pune pret pe sanatate!”, număr de referinţă: RO-12-

E247-2013-R2, finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune, Actiunea 1. Tineri pentru 
Europa, Sub-Actiunea 1.2. Initiative ale Tinerilor, proiect care are ca scop informarea, educarea si mobilizarea 
tinerilor (cu varste intre 15 si 30 ani) pentru a adopta un stil de viata sanatos bazat de nutritie echilibrata, 
miscare, activitati menite a asigura dezvoltarea psihica echilibrata. 

Vă invităm să vizitaţi: www.facebook.com/punepretpesanatate şi 
www.edufor.ro/pune_pret_pe_sanatate.php. 

 
Membrii echipei EduFor au fost reprezentat organizatia noastra au participat la 5 activităţi derulate 

prin programul Tineret in Actiune, Acţiunea 4 - Sisteme de Susţinere a Tinerilor, Sub-Acţiunea 4.3 – Proiecte 
de formare şi reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, participand la cursuri 
de formare derulate in cadrul acestora, in tara si in strainatate:  

- Empower it socially! - Iulia Stancu, Romania, Aprilie 2013  
- Sporting young citizens - creating inclusive sport activities for the active involvement of our youth - 

Ecaterina Predescu, Portugal, Iulie 2013  
- Hey, I have no job! - Iulia Stancu, Romania, Martie 2013  
- Power of non formal education - Iulia Stancu, Cipru, Iunie 2013  
Cursuri de formare organizate de Agenţia Naţională pentru Programme Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formare Profesională pentru iniţierea şi gestionarea proiectelor derulate prin Programul Tineret 
în Acţiune: 
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- Scrierea propunerilor de finantare in context tineret in actiune – Gabriela Dumitraşcu – 
vicepreşedinte EduFor -  Slatina, ianuarie 2013; Diana Brătucu – preşedinte EduFor – Craiova, iulie 
2013; 

- Metode si instrumente de educatie non-formala in context Tineret in Actiune, Gabriela Dumitraşcu – 
vicepreşedinte EduFor, Bals, august 2013; Diana Brătucu – preşedinte EduFor, Craiova,  octombrie 
2013 ; 

De asemenea, s-au implicat in proiecte de mobilitate Grundtvig: 
- Grudtvig formare continuă: Using E-learning in the Classroom – Diana Bratucu – preşedinte EduFor, 

Iunie 2013, Praga, Republica Cehă; 
- Asistenti Grudtvig: Silvia Patru – coordonatorul Departamentului EduFor Adults, Noiembrie 2013-

Iulie 2014, Lisabona, Portugalia; 
- Grudtvig formare continuă: Smile Lisbon – Andreea Pastae – coordonatorul Departamentulu EduFor 

Children, Aprilie 2014, Lisabona, Portugalia; 
 

Asociaţia EduFor Craiova este furnizor de formare profesională continuă al programului de formare 
pentru ocupaţia de METODIST, cod COR 214114, fiind înregistrată în RNFFPA cu nr.  16/814/30.07.2013 şi 
autorizată de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţul Dolj, 
autorizaţie seria DJ, nr. 834, ai căror absolvenţi sunt 267 de adulţi.  

In colaborare cu institutii de invatamant din judetul Dolj: CCD Dolj, ISJ Dolj; Centrul National Europass, 
scoli si gradinite din judet, ONG-uri am initiat si am organizat numeroase activitati precum: cursul de formare 
"eTwinning - un pas in cooperarea europeana", Atelierul de formare Europass adresate cadrelor didactice, 
Workshop-ul Europass pentru tinerii liceeni, proiectul "Suntem noi de 9 mai" (concurs, expozitie, activitate 
practica) pentru prescolari, activitati de promovare si consiliere a adultilor si tinerilor pentru utilizarea 
instrumentelor portofoliului Europass, promovarea Cadrului european de referinta al competentelor-cheie 
pentru invatarea pe tot parcursul vietii Cadrului european al calificarilor pentru invatarea de-a lungul vietii, 
Cadrului european comun de referinta pentru limbi: Atelierul Europass  pentru profesori, Workshop Europass 
pentru elevi. 

În luna decembrie 2013, EduFor a sprijinit Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova în organizarea şi 
desfăşurarea Simpozionului judetean "Scoala si familia - parteneri in educatie", activitate cuprinsa în 
Calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate în anul şcolar 2013-2014, al Casei 
Corpului Didactic Dolj, activitate care a avut ca scop prezentarea unor propuneri şi exemple de bună practică  
pentru optimizarea relaţiei şcoală-familie şi impactul acesteia în obţinerea succesului şcolar al elevilor. 
Obiectivele specifice ale activităţii au urmărit:  

- Dignosticarea relaţiei şcoală-familie; 
-  Prezentarea unor instrumente pentru eficientizarea comunicării şcoală-familie; 
-  Prezentarea unor modalităţi de colaborare cu familia; 
-  Prezentarea unor exemple de bună practică pentru motivarea, stimularea interesului şi implicarea 

părinţilor în viaţa şcolii, în derularea unor activităţi care au ca scop dezvoltarea personală a propriilor 
copii; 

Grupul-ţintă a fost reprezentat de 60 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj, 
părinţi şi elevi. 

Lucrările simpozionului au fost publicate în Revista EduFor Future – Educație și Formare pentru Viitor, 
Nr. 1/Decembrie 2013 (Online) = ISSN 2359 – 7259, www.edufor.ro/revista.php. Responsabilitatea privind 
conţinutul ştiinţific, precum şi respectarea drepturilor de autor aparţine exclusiv autorilor fiecărui material 
publicat. EduFor Future – Educaţie şi formare pentru viitor este revista Asociaţiei EduFor Craiova, o publicaţie 
anuală care îşi propune să promoveze exemplele de bună practică din domeniul educaţiei şi formării din 
România. 
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