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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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Profesionalism  Respect  Responsabilitate 
 

 
 

 
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 2015 
 
În cel de-al treilea 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.  
 
Astfel, EduFor a fost 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 a constat în 
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 a beneficiat de consiliere în carieră și activități 
suport pentru facilitarea tranziției la viața activă. Dintre 
aceștia 40 au mers în tabere de dezvoltare personală și 
profesională, 70 au participat 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 a fost responsabilă cu organizarea și desfășurarea 
activităților suport pentru consilierea și orientarea profesională a celor cca 400 de liceeni din grupul țintă. Au 
fost organizate întâlniri de grup cu un număr de 427 de elevi care au participat la activităţi de dezvoltare 
personala ce au vizat dezvoltarea abilităţilor de comunicare, lucru în echipă, rezolvare de probleme, 
leadership etc. 

 
      Astfel, specialiștii nostrii au organizat excursii tematice în companii la care au participat un număr de 100 
elevi din grupul țintă: 

- Judecatoria Craiova 
- IPJ Dolj 
- Salon de Coafura Badea Radu 
- Cabinet Avocatura Tudor Armand Felix 
- eMAG Craiova - Programare 
- Policlinica M&M 
- Centrul Medical Bataiosu 
- Poema 
- BauMax 
- Policlinica Medicala Bataiosu 
- S.C. Androdent SRL 

 În cadrul excursiilor tematice 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. 

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

 
         Au fost desfasurate vizite de studiu la Facultatea de 
Economie si Administrarea Afacerilor, Facultatea de 
Automatica, Facultatea de Drept la care au participat 29 de 
elevi interesati de studii universitare in aceste domenii, în 
cadrul cărora s-au derulat 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; 

 
       Au fost organizate întâlniri cu specialiști voluntari din 
domeniile de interes ale elevilor din grupul țintă la care au 
participat un număr de 320 elevi, precum: 

- Seminarul ”Veau să fiu, vreau să știu” la care au 
participat  cadre didactice universitare care au prezentat 
oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior; 

- Simularea inerviului pentru angajare la care au 
participat experți în resurse umane din companii; 

- Activități de educație finaciară în care s-a discutat 
despre buget, economisie, credit, luarea deciziilor financiare 
și a fost desfășurată dezbaterea ”Creditul – pro sau contra?” 

- Seminarul ”Voluntariatul – oportunitate de 
dezvoltare profesională” în care au fost prezentate programe ale Uniunii Europene care finanțează 
proiecte cu și pentru tineri, iar tinerii au fost consiliați în vederea depunerii candidaturii pentru 
participarea la proiecte de acest fel. S-a pus accentul pe Programul Erasmus+: Schimburi de tineri și 
Serviciul European de Voluntariat care finanțează astfel de initiative ale tinerilor. 

 
          Echipa EduFor a selectat cei 40 de participanți la cele două tabere de dezvolatare personală și 
profesională din cadrul proiectului pe care le-a organizat alături de partenerul transnational UNIAUDAX 
Lisabona. Astfel, în luna aprilie și august, 40 de liceenii doljeni 
înscriși în proiectul TRAVAIL au participat la cele două tabere de 
dezvoltare personală și profesională organizate în cadrul 
proiectului la Bran – Brașov și, respectiv, Fundata – Brașov. Cele 
șase zile petrecute în cadrul fiecareia dintre cele două tabere au 
fost un prilej pentru dezvoltarea personală şi a competenţelor 
antreprenoriale ale elevilor participanți. Activitățile desfășurate 
au fost unele de învățare nonformală care au 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, 
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inovaţie, evaluare şi asumare de riscuri. Evaluarea finală a constat în prezentarea unui plan personal de 
dezvoltare personală și profesională pentru următorii 10 ani, fiind desemnați 6 câștigători (câte trei în fiecare 
tabără) care au primit câte un premiu în bani în valoare de 300 lei fiecare. 

 
Asociatia noastră a fost 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, 
proiect 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 Craiovaa 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 a avut 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. 

 
Asociația EduFor Craiova a fost partener în proiectul Fundraisers in Action, nr. de referinta 2015-1-

RO01-KA105-013785, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acțiune Cheie 1 - Mobilitatea 
lucratorilor de tineret din tari ale programului, inițiat de Asociația ProCivica Oltenia, în perioada 2015-2016. 
Proiectul si-a propus cresterea nivelului de implicare formatorilor in activitati menite sa identifice nevoile 
specifice ale cofinantarii proiectelor Erasmus + si a surselor de finantare coplementare, formarea de noi 
abilitati privind identificarea si alegerea solutiilor de management pentru potentialii donatori. 

 
In colaborare cu Scoala Gimnazială ”Traian” Craiova, ISJ Dolj și 

Centrul National Europass am organizat activități de promovare a 
portofoliului Europass în rândul cadrelor didactice din județul Dolj, 
care au avut ca scop familiarizarea cu instrumentele Europass și/sau 
redactarea lor, utilizarea în activitatea profesională. Astfel, am 
participat la: 

- Consfătuirile județene ale responsabililor cu gestionarea 
activităților și proiectelor europene, organizate de Inspectoratul 
Școlar Județean Dolj, Compartimentul Proiecte Educaţionale, în 
Amfiteatrul ISJ 
Dolj, în data de 9 

octombrie 2015 - EUROPASS - O modalitate eficientă de 
prezentare a competențelor și calificărilor personale 

 
- Atelierul de lucru Europass defășurat la Școala 

Gimnazială ”Traian” Craiova în data de 10 martie 
2015. 

 
 

http://www.facebook.com/studentscareer
http://www.studentscareer.ro/
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În luna decembrie 2015, EduFor a sprijinit Şcoala 

Gimnazială “Traian” Craiova în organizarea şi 
desfăşurarea Concursului Județean ”Crăciunul în ochii 
copiilor”, activitate cuprinsa în Calendarul Activităţilor 
Educative Judeţene pentru anul școlar 2015-2016, al 
Inspectoratului Școlar Județena Dolj, activitate care a 
avut ca scop propune stimularea simțului artisitic și 
valorificarea potențialului creator al copiilor de vârstă 
preșcolară și școlară mica. 

 
 

A fost publicat Nr. 2 al Revistei EduFor Future – Educație și Formare pentru Viitor, (Online) = ISSN 
2359 – 7259, www.edufor.ro/revista.php, număr dedicat proiectului  de parteneriat Comenius Regio 
Education and Career Guidance - Let's help the students choose a right career!, nr. de referinţă 13-PR-04-DJ-
RO,TR, cofinanţat de Comisia Europeană prin 
Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, 
prezentând Raportul de cercetare privind serviciile de 
consiliere şi orientare în carieră a elevilor desfașurate 
in mediul educațional din judetul Dolj realizat în 
cadrul proiectului amintit anterior. 

 
În perioada februarie – iunie 2015, am 

colaborat cu Consiliul Judetean al Elevilor Dolj, 
oferindu-le, astfel, consultant si sprijin in initierea 
unor proiecte care au ca scop incurajarea implicarii 
tuturor elevilor doljeni în viata scolii pe toate 
planurile! 

 
 
În luna iulie 2015, organiația noastră, în calitate de furnizor de formare, a elaborat și a depus 

documentatia pentru acreditarea de către M.E.N.C.S. a programului de formare continuă Orientarea și 
educația pentru carieră, bleanded learning, 50 ore, adresat cadrelor didactice. 

 
 
 

 
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 

http://www.edufor.ro/revista.php

