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EDUFOR – EDUCAȚIE ȘI FORMARE PENTRU VIITOR! 
www.edufor.ro 

 
Promovam și susținem educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți românii,  

pentru o carieră de succes. 
 

EDUFOR 
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OBIECTIVELE NOASTRE 

 

 

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; 

O2. Susţinerea formării profesionale de calitate; 

O3. Sprijinirea inserţiei cetăţenilor români pe piaţa europeană a muncii; 

O4. Promovarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii; 

O5. Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile; 

 
 

  

http://www.edufor.ro/
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ACTIVITĂȚILE EDUFOR ÎN ANUL 2014 
 
În cel de-al doilea an de viață al organizației noastre, echipa noastră a fost implicată în numeroase 

activități și proiecte din sfera educatiei și formării, care urmaresc atingerea scopului nostru.  
 
1. PROIECTUL ”TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii 

din județul Dolj”, POS DRU/161/2.1/G/136067 
EduFor a început activitatea partener în cadrul proiectului TRAVAIL – Tranziția 

la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj, 
contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067, implementat de Asociația Mereu pentru 
Europa în partneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația EduFor Craiova și 
UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas 
Familiares din Portugalia, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, finanțat din Fondul 
Social European prin POS DRU 2007 – 2013: www.travail.mpe.ro  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale 
elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora 
de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii. Grupul ţintă beneficiază 
de consiliere în carieră și activități suport pentru facilitarea tranziției la viața activă. Dintre aceștia 40 vor 
participa la tabere de dezvoltare personală și profesională, 70 la stagii de practică la angajatori din țară și 30 
la stagii de practică la angajatori din Portugalia. 

În cadrul acestui proiect, Asociația EduFor Craiova este responsabilă 
cu organizarea și desfășurarea activităților suport pentru consilierea și 
orientarea profesională a celor cca 400 de liceeni din grupul țintă. Astfel, au 
fost organizate întâlniri de cunoaștere și identificare a opțiunilor 
profesionale, precum și întâlniri de grup cu liceenii din grupul țina care au 
participat la activităţi de dezvoltare personala ce au vizat dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, lucru în echipă, rezolvare de probleme, 
leadership etc. 

Specialiștii nostrii au organizat excursii tematice în instituții publice și private: eMAG și Inspectoratul 
Județean de Poliție, în care s-au desfășurat activități precum: 

- prezentarea organigramei instituţiei şi a funcţionării şi rolului departamentelor acesteia; 
- prezentarea activităţii instituţiei/obiectului de activitate: produse 

şi/sau servicii reprezentative pentru companie; 
- prezentarea departamentului vizat de elevi – familiarizarea cu 

responsabilităţile specifice activităţii departamentului/postului 
vizat; 

- prezentarea modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu 
corespunzătoare departamentului/ postului vizat. 

- discuţii cu specialişti din departamentul vizat de elevi (sesiune de 
întrebări şi răspunsuri); 

- implicarea elevilor în activităţi ale departamentului în care a fost repartizat, în funcţie de gradul de 
dificultate a acestora şi de abilităţile de care dau dovadă. 

         De asemenea, vor fi desfasurate vizite de studiu în instituții de învățământ superior de care sunt 
interesati elevii din grupul țintă, în cadrul cărora se vor derula activități precum: 

o vizitarea sediului instituției de învăţământ superior (săli de curs, laboratoare, cămine 
studenţeşti, biblioteci, centre de cercetare etc.); 

o prezentarea ofertei educaţionale; 
o discuţii cu reprezentanţii instituţiilor; 
o discuţii cu studenţii; 

http://www.travail.mpe.ro/


 
 

 
 Asociaţia EduFor Craiova - CIF 31005636 

Adresa: Str. Magnolia, Nr. 34, Pieleşti, Dolj, 207450; Telefon: 0351427609 
Website: www.edufor.ro; E-mail: contact@edufor.ro 

 

 

       Vor fi organizate întâlniri cu specialiști voluntari din domeniile de interes ale elevilor din grupul țintă, 
precum: 

- seminar “Vreau să fiu, vreau să ştiu!” (prezentarea ofertei educaţionale/a activităţilor din facultăţi/a 
profesiilor) – lectori: profesori, studenţi, angajaţi, angajatori, reprezentanţi ai instituţiilor publice 

- seminar “Voluntariatul – oportunitate pentru dezvoltarea profesională” – lectori: reprezentanţi ai 
ONG-urilor 

- simularea unor interviuri pentru angajarea pe un post vizat – lectori: inspectori de resurse umane, 
reprezentanţi ai AJOFM, consilieri în carieră 

- activităţi de educaţie financiară (de exemplu: dezbaterea “Creditul – pro sau contra?”, planificare, 
economisire, luarea deciziilor financiare, buget, credit, comerț electronic) – lectori: reprezentanţi ai 
instituţiilor bancare 

- seminar “Reuşita în afaceri” – lectori: oameni de afaceri/antreprenori 
- atelier de lucru “Fii antreprenor!” (idei de afaceri) – lectori: oameni de afaceri/antreprenori 
- Competiţie de idei de afaceri “Ingenios”– juriu: oameni de afaceri/antreprenori 

         O altă activitate derulată în cadrul proiectului va consta în derularea celor două tabere de dezvoltare 
personal și profesională la care vor participa 40 de elevi, activități organizate alături de partenerul 
transnational UNIAUDAX Lisabona. Activitățile desfășurate vor avea în vedere valorificarea şi stimularea a 
unor competenţe precum:  comunicare, ascultare activă, argumentare, interacţiune, participare activă, 
cooperare, relaţionare, lucrul în echipă, responsabilitate, conştientizare, încredere, empatie, identificarea 
punctele slabe şi punctele forte, iniţiativă, valorificarea oportunităţilor apărute, planificare şi gestionare de 
proiecte, transformarea ideilor în acţiune: creativitate, inovaţie, evaluare şi asumare de riscuri.  

 
 

2. PROIECTUL ”Education and Career Guidance – Let’s 
help students to choose a right career”, 13-PR-04-DJ-RO,TR 

Asociatia noastră este partener în proiectul Education 
and Career Guidance – Let’s help students to choose a right 
career, nr. de referinta 13-PR-04-DJ-RO,TR, proiect finantat 
de Comisia Europeana prin Lifelong Learning Programme – 
Programul Sectorial Comenius, Actiunea Parteneriate 
Comenius Regio, implementat in perioada august 2013 - iulie 
2015 in judetul Dolj din România si provincia Mersin – Turcia 
de către Casa Corpului Didactic Dolj, Liceul “Traian Vuia” Craiova, Şcoala Gimnazială “Traian” Craiova, 
Asociația EduFor 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 are ca obiectiv principal 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. 

 
3. CURSUL DE FORMARE GRUNDTVIG ”SMILE LISBON” 
În perioada 13-18 aprilie 2014, Andreea Pastae - coordonatorul 

Departamentului EduFor Children a participal la cursul de formare 
”SMILE LISBON”, Lisabona, Portugalia, finanțat de Comisia Europeană 
prin Lifelong Learning Programme, Programul Sectorial Grundtvig – 
Mobilități individuale de formare continua, nr. referinta: GRU-13-MOF-
1009-DJ-PT. Cursul a avut ca obiective dobandirea si exersarea 

http://www.facebook.com/studentscareer
http://www.studentscareer.ro/
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strategiilor care sa permita elevilor explorarea aspectelor legate de identitatea lor si compararea diferitelor 
identitati exprimate de alti europeni; dezvoltarea competentelor de utilizare a muzeelor, in special a celor 
dedicate zonei locale, in domeniul educatiei, in explorarea si exprimarea identitatii, in interpretarea 
identitatii unei localitati si a oamenilor care locuiesc acolo; explorarea unor solutii practice de eLearning 
pentru utilizarea in sala de clasa. 

 
4. ASISTENT GRUNDTVIG ÎN PORTUGALIA 
În perioada 10 octombrie 2013 – 30 iunie 2014, Silvia Pătru, 

coordonatorul Departamentului EduFor Adults, a desfășurat activități ca 
Asistent Grundtvig, prin proiectul GRU-13-GRAS-18-DJ-PT, finanțat de 
Comisia Europeană prin Lifelong Learning Programme, Programul 
Sectorial Grundtvig. Activitățile au fost realizate în cadrul Associacao 
Check-In Cooperacao e Desenvolvimento din Lisabona, și au constat 
consiliere si consultanta cu privire la anumite aspecte ale educatiei 
adultilor, ale invatarii si furnizarii de formare pentru personalul din 
domeniul educatiei adultilor  

 
5. STAGIU DE VOLUNTARIAT 

Asociația noastră a început un stagiu de voluntariat pentru două tinere 
liceene care s-au alăturat echipei EduFor, începand cu luna iulie 2014. Astfel, 
timp de 2 ore pe zi, acestea au desfășurat activități de secretariat în cadrul 
organizației noastre.  

 
 
 

6. PARTICIPĂRI LA ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE ALE PARTENERILOR 
În luna noiembrie, am participat al Sesiuniea de Instruire privind 

infiintarea si gestionarea unui ONG din cadrul proiectului „DELICOM – 
Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat 
prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, 
implementat de Asociația Mereu pentru Europa, în cadrul căreia am 
împărtășit din experiența noastră celor care sunt interesați să se implice 
în comunitate, de voluntariat și de înființarea ONG-urilor. 

 
 

Mii de mulțumiri tuturor partenerilor noștri, tuturor instituțiilor care 
ne-au sprijinit în derularea activităților noștri, tuturor celor care au ales să 

ne susțină financiar o parte dintre activitățile noastre prin donarea a        
2% din impozitul pe venit!  

 
Împreună susținem educația și formarea pentru viitor! 

 
Echipa EduFor 


