
Intervenţie 2.2 
“Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a 
şcolii”.  

Perioada de implementare a 
proiectului este de 24 luni, 
începând cu data de 
01.04.2010. 
Bugetul proiectului este de 
1.510.111 lei. 

 

Şcoala cu cls.I-VIII Nr. 8 
Colonie Rm. Vâlcea imple-
mentează începând cu 1 
aprilie 2010 proiectul 
POSDRU/23/2.2/
G/26784, cu titlul ”Şcoala 
este temelia viitorului 
tău-Nu renunţa la ea!”, 
proiect cofinanţat din 
Fondul Social European 
prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013,  

Axa prioritară 2” Corelarea 
învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii”, 
Domeniul Major de 

Ş coa la  e s te  teme l ia  v i i to ru lu i  tău-Nu 

r enun ţa la  ea !   

In  aces t  numar :  

Descriere 1 

Parteneri 1 

Dragobetele la 

români 

2 

Descriere activitate 3 

  

Mar t i e  2012  

Numaru l  13  

Scoala cu clasele I-VIII Colonie Rm 

Valcea 

      

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMĂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI  SOCIALE 
AMPOSDRU  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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INSTRUMENTE STRUCTURALE 
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OIPOSDRU  SCOALA CU CLS.I-VIII  
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Par tene r i  

Primăria mun. Rm. Vâlcea, 
care va asigura contribuţia de 
2% din valoarea totală a chel-
tuielilor eligibile, în valoare de 
30 222,22 lei  şi sustenabili-
tatea proiectului, pe următorii 
3 ani,  prin suportarea chel-
tuielilor cu masa elevilor în 
programul „Şcoala de după-
amiază”. 

Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Vâlcea , care va asigura 
monitorizarea şi evaluarea 
activităţilor din proiect pe par-
cursul derulării acestuia , ma-
terialele didactice necesare 
derulării programului” Şcoala 
de după-amiază”,materialele 
informative pentru programul 
”Şcoala Părinţilor” şi pentru 
dotarea Centrului de documen-
tare şi informare.  

Casa Corpului Didactic Vâl-
cea, care va pune la dispoziţie 
un formator, pentru programul 
de formare a cadrelor didac-
tice, curs prevăzut a se desfăş-
ura în cadrul proiectului şi va 
publica articole pentru disemi-
narea rezulatetelor proiectului 
în revista”Nova Didact”, edi-
tată de CCD Valcea. 

Investește în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” 
Titlul proiectului: „Şcoala este temelia viitorului tău-Nu renunţa la ea! ” 
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/23/2.2/G/26784 



 
            
                                                
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 

 
 
 
 

Cu ocazia sosirii primăverii, 

elevii de la Şcoala nr.8 Colonie din 

Rm. Vâlcea, în data de 24 februarie 

2012 au organizat o serbare dedicată 

Sărbătoririi Dragobetelui.  

Ş coal a  e s te  t eme l i a  v i i to ru lu i  tău -Nu  r enun ţa l a  ea !  Pagina 2 

În cadrul serbării, elevii Şcolii 

nr. 8 Colonie au prezentat obiceiuri 

şi tradiţii de primăvară învăţate de-a 

lungul anului şcolar în cadrul 

Cercului de Tradiţii şi Îndemânare, 

condus cu multă măiestrie de d-na 

învăţătoare  Foltea Maria.  



 
            
                                                
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 

Folosindu-se de obiceiurile 

româneşti, la culegerea florilor de 

primăvară elevii au spus  cântece, 

poezii, incantaţii de îmbunare a 

vremii, jocuri din folclorul copiilor, 

legenda Babei Dochia.  

Elevii au purtat frumoase 

costume populare româneşti şi rome, 

realizate cu ajutorul finanţării din 

bugetul proiectului şi au organizat o 

expoziţie cu felicitări dedicate 

acestei sărbători. 

Pagina 3 Ş coal a  e s te  t eme l i a  v i i to ru lu i  tău -Nu  r enun ţa l a  ea !  



            
                                                
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             
 

 
 
 
 

 

De asemenea, ei află că în cultura populară tradiţională obiceiurile formează un capitol important  

în  întreaga viaţă a omului (munca omului din timpul anului şi diferitele ocupaţii, relaţiile cu semenii 

şi cu întruchipările mitologice sunt  întreţesute cu obiceiuri). 

Pagina 4 Ş coal a  e s te  t eme l i a  v i i to ru lu i  tău -Nu  r enun ţa l a  ea !  

Cercul de tradiţii şi îndemânare se derulează în cadrul activităţii ”Valorizarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor multiculturale”, unde elevii învaţă despre tradiţiile şi obiceiurile străvechi, ce cuprind 

semnificaţii profunde asupra naturii şi bucuriei sosirii primăverii.  


