
  

Fisa descriptiva parteneri asociati in cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

Numele scolii SCOALA GIMNAZIALA AXENTE SEVER 
 

Localitate, judet AXENTE SEVER, SIBIU 
 

Nr. de elevi 293 
Nr. de profesori 30 
Scurt text descriptiv despre 
scoala, implicari in proiecte, 
povesti de succes etc 

Scoala Gimnaziala Axente Sever este asezata in centrul 
localitatii Axente Sever, localitate cu un teritoriu de 7393 
ha şi o populaţie de aprox. 3690 de locuitori. 
* Teritoriu administrativ al comunei este constituit din 
teritoriile localităţilor Axente Sever, Agârbiciu și Șoala. 
* Învăţământul s-a desfăşurat , secole de-a rândul, sub 
îndrumarea nemijlocită a preoţilor. În Axente Sever 
existenţa şcolii evanghelice ne este confirmată de lista 
învăţătorilor care începe de la 1790, dar ea poate fi mult mai 
veche . 
*În anul 1839 s-a construit  o clădire pentru şcoală, utilizată 
până în anul 1911, când a devenit locuinţa învăţătorului.  
Învăţământul în  limba română este atestat din 1842 (cel 
ortodox) şi în din 1880 (cel greco-catolic). 
*Şcoala primară de stat din Axente Sever, construită înainte 
de 1911, a fost demolată după 1970, cînd s-au construit noi 
săli de clasă în partea alăturată a curtţii, mărindu-se totodată 
şi curtea şcolii. 
*În luna ianuarie 1972, a început construirea unui corp de 
clădire cu un etaj (10 săli de clasă şi atelier), în aceeași curte 
cu vechea clădire, ce va deveni sediu administrativ. 
Noua clădire a fost dată în folosinţă la 3 noiembrie 1973, iar 
sălile de clasă au primit destinaţia de cabinete. În acest sens 
au fost dotate şi amenajate să funcţioneze cabinete de limba 
română, matematică, istorie, muzică, biologie şi chimie 
(ultimile au fost amenajate în vechea clădire) 
*La 15 septembrie 1975 au fost date în folosinţă alte 5 săli 
de clasă, alipite de şcoală veche din Suseni, aflată la 800 m, 
de sediul principal.   
*Începând cu anul 2005, Şcoala Gimnazială Axente Sever 
devine unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având 
în subordine structurile şcolare de la Agârbiciu şi Şoala ( o 
școală gimnazială, o școală primară și o grădiniță). Datorită 
scăderii numărului de copii, din anul 2020, structura din 
Șoala a fost desființată, elevii și preșcolarii făcând naveta la 



  

structura Agârbiciu cu microbuzul şcolar. 
*Procesul educativ se desfăşoară  la un nivel 
corespunzator, elevii fiind îndrumați de 28 de cadre 
didactice, care sunt majoritar, navetiste la Sibiu. Sunt  fiind 
utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode 
moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea 
procesului educativ au fost utilizate laboratoarele şi 
cabinetele scolii, precum și C.D.I-ul, dat în funcțiune în 
2013. 
*Scoala gimnazială Axente Sever are relaţii bine stabilite, 
de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria 
Axente Sever precum și celelalte instituții de pe raza 
comunei ( Poliție, Bisericile ortodoxe și greco-catolice, 
Serviciul de Asistență Socială, etc.). 
*Mentionam în acest sens că s-au încheiat activitati 
parteneriale cu instituții ale statului,  desfasurate  la nivelul 
școlii, atât  pe plan local cât și zonal: Smurd-Copșa-Mică, 
Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș, Liceul Tehnologic 
” Nicolae Teclu” Copșa Mică, Școlile Gimnaziale din Valea 
Viilor, Șeica Mare, Șeica Mică, Dârlos, C.S.E.I Mediaș, 
Centru de Plasament Agîrbiciu, I.S.J Sibiu, I.J.P Sibiu, 
D.G.A.S.P.C. Sibiu, C.J.R.A.E. Sibiu, Colegiul Tehnic de 
Arhitectura si Lucrari Publice ,,I.N.Socolescu”,Bucuresti, 
C.J.R.A.E. Bistrița, precum și instituţii de învăţământ din 
Gherla, Cluj şi din județul Bistriţa Năsăud ( Anieș, Maeru). 
*Suntem implicați, de asemenea, și încadrul Proiectului 
„EduAcces” cod proiect POCU/784/6/24/139601, derulat în 
parteneriat de către  Asociaţia Societatea Naţională Spiru 
Haret pentru Educaţie, Știinţă şi Cultură și Inspectoratul 
Școlar Judeţean Sibiu. care are ca rol, creşterea participării 
la învăţământul preşcolar şi reducerea părăsirii timpurii a 
şcolii, de către elevi. 
O activitate importantă a fost cea de  promovare a imaginii 
instituție noastre, fapt realizat prin: activităţile organizate , 
în parteneriat cu Biblioteca ASTRA din Sibiu şi Asociaţia 
”American Coucils for International Education , 4/4 
pentru prieteni” din Bucureşti;  în cadrul emisiunilor de la 
NOVA TV Medias,  de Ziua Porților Deschise pentru 
preșcolarii Grădinițelor din Axente Sever si Agîrbiciu; în 
Săptămâna Porților Deschise pentru absolvenții claselor a 
VIII-a, desfăsurată la Liceul Tehnologic din Copşa Mică, 
respectiv Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș,etc. 
Totodată, Clasa Pregătitoare de la Școala Gimnazială 



  

Agârbiciu, a fost implicată într-un serie de  proiect naţionale 
și internaționale, alături de Fundația ”Arigatou 
International” și Asociaţia ”Educaţion for Change”, 
ambele din Bucureşti. 
Cele mai importante povești de succes a fost : 
1. momentele în care Școala Gimnazială Axente Sever a fost 
implicată intr-un Proiect international Comenius, realizat 
în parteneriat cu Gewerbliche Schulle din Ehingen, 
Germania, Colegiul Tehnic din Sabinov, Slovacia și Liceul 
”Ștefan L. Roth” Mediaș. Au fost  realizate activități 
deosebite, derulate atât în  Germania și Slovacia iar la 
finalul proiectului, produsul a fost realizarea unui ” Traseu de 
mers pe biciclete, în jurul localităţii Axente Sever şi deplasarea pe 
acestea cu ajutorul G.P.S-ului” . 
2. parteneriatul desfășurat pe parcursul a doi ani, împreună 
cu Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice 
„I.N.Socolescu”, București, care a avut drept scop 
implementarea programului de educatie etică, “De la umilință 
si excludere, la participare: Eradicarea sărăciei in toate 
formele ei” (prevenirea abandonului școlar al copiilor 
defavorizati si  dezvoltarea abilităților elevilor de a 
răspunde la nevoile comunității). 
3. parteneriatul cu Liceul Tehnologic Mârșa, cu care ne 
leagă amintiri deosebite, datorate activităților desfășurate pe 
parcursul a 14 ani, dar și spiritului de echipă, a celor două 
colective din Axente Sever, respectiv Mârșa. 
https://www.facebook.com/scaxente1  

Testimonial 
 
Un scurt mesaj din partea 
Directiunii scolii cu impresii 
legate de proiect si asteptarile 
proiectate dupa finalizarea 
proiectului  

 Având în vedere problema deosebită cu care se confruntă o 
mare parte din școlile din România, și anume, cea a 
abandonului școlar, încă de la vârste timpurii, problemă ce 
are o strînsă legătură cu cea a creșterii numărului de familii 
care trăiesc în condiții de viață deosebit de precare, suntem 
bucuroși că, prin participarea la acest nou proiect avem 
ocazia să aflăm lucruri noi și interesante, pe care să le 
punem în practică, la noi în școală. Sunt convins că prin 
activitățile pe care le vom derula, vom schimba, măcar o 
parte din ”norii gri” aflați  asupra copiilor noștrii! 
 
Nume, prenume,Prof. Dumitru Constantin,  
Functia in cadrul scolii - director 



  

 

 



  

 

 
 


