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“Stop Abandonului 
Școlar!” 
POSDRU/181/2.2/S/151551 
 



Despre Noi ! 

- Asociația Edulife - 
Asociația Edulife este o tânară organizație non-profit din Craiova 
inființată la 1 februarie 2013. 
 
Asociația este structurată pe  7 departamente: Proiecte și parteneriate, 
Formare adulți si tineret, Voluntariat, Media si comunicare, Adulți, Tineret 
și  Copii  iar printre  activitățile acesteia se numară: 
 
• promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activități care să 

contribuie la dezvoltarea comunității din punct de vedere educațional, 
social, cultural, ecologic, turistic, sportiv și religios; 
 

• dezvoltarea Asociației ca centru de resurse pentru educația 
adulților,tinerilor si copiilor in vederea promovării si dezvoltării 
activităților de educație permanentă prin metode formale si non-
formale. 



Despre Noi ! 

 Asociația Edulife -Proiecte locale  
Școala de vară  
 
 
Proiectul a avut 3 ediții derulate sub deviza ,,Nu selectam si nu 
excludem” fiind adresat copiilor din 2 cartiere ale Craiovei , unul 
central si altul periferic. 
 



Despre Noi ! 

 Asociația Edulife - Proiecte locale  
Școala de vară 
 



Despre Noi ! 

Asociația Edulife – Proiecte Regionale 

Asociația a facilitat, din 
fonduri proprii, unui număr 
de 120 de elevi să participe 
la o excursie tematică 
motivându-i să nu 
lipseasca de la școală si să 
invete mai bine, acestea 
două fiind criterii de 
selectie pentru  viitoarea 
participare la alte activităti 
ale asociației. 

 

“Vrei sa inveti, noi te sustinem!” 



Despre Noi ! 

Asociația Edulife – Proiecte Regionale 

“Vrei sa inveti, noi te sustinem!” 



Despre Noi ! 

Asociația Edulife – Proiecte Internaționale 

Comenius Regio 2013-2015 -  “A bridge to leadership” prin care s-a 
urmarit dezvoltarea abilității de “leadership” prin voluntariat in 
rândul tinerilor.  



Despre Noi ! 

Asociația Edulife – Proiecte Internaționale 

Grundtvig 2013-2015 “A suitcase for Europe”  prin care s-a urmarit 
realizarea  unui tur cultural in directia “Europa!”, pentru a invăța din 
tradițiile fiecarei țări partenere.  
 



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Filiași 

 • Școala din Filiași funcționa inca din 1836 
fiind înființată și sprijinită în mod constant 
de boierul Dimitrie Filișanu. 

• Școala din Filiași face parte dintre cele 
2000 de școli care funcționau în anul școlar 
1838-1839 în Țara Românească.  

• În componenta  școlii intra urmatoarele 
structuri: Scoala Gimnaziala Filiasi(1067 
elevi), Structura Racarii de Sus(85 elevi), 
Structura Balta(146 elevi), Structura 
Rromi(60 elevi.Din cei 1675 elevi ai 
scolii,25% sunt cu risc de parasire timpurie 
a scolii și 10% sunt de etnie rroma.  



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Filiași 

  

Misiunea școlii: 

• Redimensionarea rolului social al 
educaţiei prin reorganizarea 
instituţiei şcolare 

• Abordarea unui stil de lucru 
cooperant, democratic în vederea 
realizării unei atmosfere pozitive 
necesare desfăşurării activităţii 
didactice 

• Lărgirea orizontului educaţional 
şi cultural 

 



 

 

Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Filiași- Proiecte 

 Școala a fost partener in proiectul ,,Toti la gradinita, toti in 
clasa Întai” ( 2009-2011), Fundatia Ruhama, Ministerul 
Educatiei,grup tinta-20 elevi din ciclurile prescolar si primar, 
parintii lor, cu 3 componente: Gradinita Estivala, Şcoala dupa 
Şcoala, Şcoala Parintilor.  

De asemenea școala este partener in proiectul ,,Şansa a doua-
Reintegra-Universitatea din Craiova și I.S.J. Dolj  



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Filiași 

De-a lungul anilor scoala a 
organizat mese rotunde, 
simpozioane,la nivel judetean, 
national, international ceea ce 
dovedeste ca personalul scolii 
este preocupat de continua sa 
perfectionare, de schimbul de 
experienta si bune practici cu 
alte institutii din tara si UE.  



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Sadova 

Școala Gimnazială Sadova a funcționat la 
început într-o clădire construită în anul 
1889. 

In prezent dispune de urmatoarele structuri: 
structura Raieti, ciclul prescolar si primar, 
majoritatea elevilor de etnie 
rromă(84%),structura Piscul Sadovei,ciclul 
prescolar primar,gimnazial numărul mic de 
elevi rromi.Școala de centru este situată in 
centrul comunei.  



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Sadova-Proiecte  

 Școala a fost beneficiara mai multor programe finanţate de Fundaţia ,,Terre 
des hommes’’:  

• în anul şcolar 2009-2010 - ,,Şcoala după şcoală”; 

•  în anul şcolar 2011-2012 - ,,Joia veselă”;  

• în vara anului 2011, cât şi în vara anului 2012 -,,Vacanţă în comunitatea 
mea”;  

• în anul școlar 2012 – 2013 - „Hai la şcoală!”; pe perioada vacanţei de vară 
2013 - „Vacanţă între prieteni – program de activităţi de vară”; 

•  în vara anului 2014 - „Ne jucăm, invăţăm şi creştem împreună...în 
vacanţă!” 

 



Despre Noi ! 

Școala Gimnazială Sadova 



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 Situată în zona Aeroport, unitatea de 
invățământ  are un renume la nivel local, 
judeţean, naţional, internaţional, fiind 
declarată în anul 2011 ” Școală 
Europeană”.  

Instituţia dispune de cadre didactice 
calificate și foarte bine pregătite 
profesional.  



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroșani- Proiecte 
Printre proiectele castigate si implementate de aceasta unitate școlară se 
numară: 
• 1999, “Alternativa”, Fundaţia pentru o Societate Deschisă (post-staţie 

radio, unde elevii noştri îşi pot prezenta propriile ştiri)  
• 2000, “Implementarea tehnologiei informaţiei în educaţie”, EOS, Anglia 

(reţea de calculatoare) 
• 2001-2002, “Şanse egale pentru toţi copiii”, Phare, componenta Marr (un 

punct de informare şi documentare) 
• 2003, “Start spre viitor” finanţat de către Guvernul Japoniei prin programul 

Grassroots Projects (schimbarea întregului mobilier şcolar) 
• 2004-2006, “Călătorind de-a lungul vechilor tradiţii şi a noilor 

modele”,Comenius 1, parteneri din Italia, Grecia, Spania 

 



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroșani- Proiecte 

• 2011, Mobilitate individuală COMENIUS “EURODIDAWEB—PEDAGOGICAL USE OF 
INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS”,Roma (Italia): prof. Mikloş Mihaela 

• 2012, Mobilitate individuală COMENIUS “EU-MAGIC – Effective Use of Modern 
Technology and Games in Classrooms (a pedagogical course for all 
teachers)”, Istanbul (Turcia): prof. Mikloş Mihaela 

• 2012-2014, “Academy of multiple Intelligences (AMI)”, Comenius multilateral, 8 state 
participante: Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, România, 
Turcia; pentru prima dată, alături de cadrele didactice, participă la mobilităţile 
externe şi elevi de şcoală gimnazială 

 



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroșani 



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni 

Școala Gimnazială Nr 3 Lupeni  
funcționează de la 1 septembrie 
1963. În anul şcolar 1982-1983, a 
fost anexat clădirii un nou corp 
destinat atelierelor (azi cabinet 
informatică şi AeL), iar în 1985 
s-a dat în folosinţă un punct 
termic propriu. Din toamna 
anului 2007 şcoala are centrală 
termică proprie racordată la 
reţeaua de gaz.  



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni- Proiecte 

În cadrul şcolii există o activitate extracurriculară bogată, 
reprezentată prin activitatea unor cercuri de: teatru- poezie, de 
pictură-desen, Cenaclul literar artistic Corneliu Rădulescu,  un grup 
coral, un grup de dans modern, echipe reprezentative la handbal şi 
fotbal, orientare turistică şi sportivă. 

 



Despre Noi !  

Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni- Proiecte 

Activitatile extrascolare sunt reprezentate și prin activitati culturale: festivitatile de 
deschidere si inchidere a anului scolar, zile dedicate sarbatorii „Marii Uniri de la 1918” si 
a „Unirii Principatelor” de la 1859, „Haloween”, sarbatoarea „Pomului de iarna”, festival 
de colinde, zilele „Mihai Eminescu”, zilele „Ion Creanga”, ziua „Portile deschise”, „Ziua 
Martisorului”, „Ziua Femeii”, ziua copilului – „1 Iunie”, festivitatea de predare a „Cheii 
Succesului”, campionate si cupe la nivelul scolii. 
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“Stop Abandonului 
Școlar!” 
POSDRU/181/2.2/S/151551 
 Vă mulțumim! 

Realizator :Belu Andreea Mihaela 
Expert informare si publicitate POSDRU/181/2.2/S/151551 
  


