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DE CE ESTE IMPORTANTĂ EDUCATIA NON-FORMALĂ



 Este cea mai nouă abordare a învățării prin
activitați placute și motivante.

 Înseamnă orice acțiune organizată în afara
sistemului școlar, prin care se formează o 
punte între cunoștințele predate de 
profesori și punerea lor în practică. Acest tip 
modern de instruire elimină stresul notelor
din catalog, al disciplinei impuse și al 
temelor obligatorii. 

 Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te
dezvolta.

 Avantajele sale multiple înglobeaza bifarea
tuturor deprinderilor specifice sistemului
tradițional de învățământ, cu un aport
suplimentar de abilități câștigate în
condițiile unei libertăți de exprimare
maxime.

Ce este educația non-formală?



Obiectivele educației non-formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de 
educație, ci săcompleteze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care 
să aiba acces un număr cât mai mare de tineri.  Acestea sunt:
 completarea orizontului de cultură din diverse domenii
 crearea de condiții pentru formarea profesională - spriijinul alfabetizării

grupurilor sociale defavorizate
 asigurarea unui mediu propice
exersării și cultivării diferitelor
înclinații, aptitudini și capacități.

Obiectivele educației non-formale



 Importanţei educaţiei nonformale în contextul educaţional general al
educaţiei este interesant realizată şi de J.Fordham (apud K.Smith). Autorul
adaugă educaţiei nonformale perspectiva economică, dincolo de orice
aspecte ce ţin de şcoală, ca şi instituţie. Astfel este adusă în prim-plan nevoia
corelării educaţiei cu piaţa muncii şi dificultatea adaptării sis-temului formal
de educaţie la schimbările socioeconomice ale perioadei respective. Un rol
important revine altor tipuri de în-văţare, cu accent pe educaţia nonformală.
Tot J.Fordham susţine importanţa impli-cării directe a grupului ţintă (a celor
care învaţă) în planificarea şi organizarea con-ţinuturilor curriculare, pe baza
principiu-lui „de jos în sus” (en. bottom up) într-un context social dat şi
asupra căruia aceştia pot exercita ulterior influenţă şi pot genera
schimbarea.Autorul evidenţiază faptul că, în cazul educaţiei nonformale,
organizarea şi pla-nificarea învăţării ar trebui asumate chiar de către cursişti;
ca atare, este nevoie de o abordare „de jos în sus” (bottom up), care să le
dea acestora posibilitatea de a înţelege sau, de ce nu, de a schimba
structurile sociale din jur.



 În ultimul timp,educaţia nonformală este asociată conceptului de învăţare
pe tot parcursul vieţii (en. lifelong learning). Aceasta accentuează
importanţa educaţiei, care are loc dincolo de cadrul formal al sistemului de
învăţământ, fie în alte spa-ţii decât cele ale şcolii, fie prin activităţi care nu
fac obiectul curriculumului şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de
cunoaştere şi de dezvoltare ale unui grup. Valorizarea educaţiei nonformale
apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează într-
un ritm prea lent la schimbările socioeconomice şi culturale ale lumii în care
trăim. De aceea, sunt întrevăzute şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii/
tineri/ adulţi să răspundă adecvat la schimbările societăţii. Aceste ocazii de
învăţare pot proveni nu doar din învăţă-mântul formal, ci şi din domeniul
mai larg al societăţii sau din anumite sectoare ale acesteia. Aşadar, educaţia
nonformală a fost definită drept „orice activitate educaţională, şi
sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei
conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul
maximizării învăţării şi cunoaşterii, şi al minimaliză-rii problemelor cu care se
confruntă acesta în sistemul formal: stresul notării în catalog, disciplina
impusă, efectuarea temelor etc”.



 este complementară educaţiei formale;
 este centrată pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare, facilitând iden-

tificarea acestora pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare;
 este ajustată comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o studiere în

ritm propriu;
 este structurată şi organizată, are ataşate obiective clare de învăţare şi

presupune un management eficient al resurselor;
 reprezintă un proces de studiere, care poate fi încadrat într-un curriculum, 

conduce la obţinerea rezulta-telor într-o perioadă determinată de timp (de 
cele mai multe ori mai scur-tă decât în cazul educaţiei formale), conţinuturile
putând fi uşor înnoite sau îmbunătăţite; 

 presupune extinderea cadrului de învăţare, diversificarea şi flexibilizarea
spaţiului şi timpului de studiu;

 se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare;

Caracteristici ale educației non-formale



 studierea în context nonformal permite acumularea de noi cunoştinţe, abili-tăţi, 
atitudini;

 susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor;

 reprezintă în primul rând învăţarea prin noi experienţe şi permite valorificarea celor
anterioare;

 poate să conducă la recunoaşterea competenţelor dobândite;

 presupune un proces de reflecţie;

 este flexibilă, în dependenţă de maniera în care sunt organizate activităţile sau alese
metodele

Educaţia nonformală oferă posibilitatea unor metode, interactive şi diversificate,pentru
obţinerea unor cunoştinţe şi aptitudini noi, cât şi pentru punerea acestora în practică. 

 Câteva exemple de metode folosite în contextul nonformal pot fi:

 origami

 jocuri de rol

 dezbateri

 laboratorul viu/din natură

 jocuri de improvizaţie și mimă

 Selectarea metodelor depinde, desigur, de scopul activităţii respective.



 Așadar, educaţia non-formală este accesibilă tuturor, este caracterizată de
adaptabilitate, nu impune restricţii sau condiţionări, dar nici nu oferă
recompense de genul celor pe care le oferă educaţia formală (note, medii,
burse etc.) Ea pur şi simplu oferă noi perspective şi oportunităţi pe plan
personal, cât şi profesional. Este utilă în nenumărate domenii, şi ajută la
completarea golurilor din programa şcolară.

 Acest tip de educaţie, este practicat cu preponderentă de asociaţii şi organizaţii
nonguvernamentale, centre de educaţie şi formare profesională, centre pentru
tineri şi elevi, teatre, muzee etc.



Exemple de metode ce pot fi folosite:
 1.Biblioteca vie
 2.Animație socio-educativă
 3.Animație stradală-flashmob-ul
 4.Storytelling (Arta povestirii)
 5.Cafeneaua publică
 6.PhotoVoice
 7.Origami Teatru
 8. Laboratorul viu
 9.Jocuri de societate
 10. Învățarea activă -Pânza de păianjen



”LABORATORUL VIU” – Natura -
 Această metodă se desfășoară într-un cadru natural: colț verde din curtea

școlii, în parc. Metoda poate fi folosită în activitatea de predare-învățare,
consolidare, evaluare a cunoștințelor. Poate fi desfășurată pe parcursul
întregului program din ziua respective. Metoda conferă libertate de mișcare
și exprimare, relaxare, elimină rutina și stereotipiile. Solicită metodele
tradiționale: observarea, explicația, analiza, conversația, etc.

Desfășurarea activităților dintr-o zi de școală
 1. Momentul desfășurării : Toamna
 2. Cadrul de desfășurare: Colțul verde al școlii (copaci, covor de frunze, flori

de toamnă)
 3. Orarul zilei:
3.1.Formarea abilităților de comunicare –Joc didactic: „Cum este?”
3.2. Elemente de matematică aplicată-Mulțimi
3.3. Cunoștințe despre mediu-Semnele toamnei
3.4. Opțional ”Culoare și imagine”-Vietăți din Frunze



4. Obiective comune celor patru activități:
 Consolidarea cunoștințelor dobândite anterior
 Exprimarea liberă a elevilor în cadrul temelor propuse-Relaxare și mișcare
5. Obiective operaționale:
 1.Formarea abilităților de comunicare–Joc didactic: „Cum este?”
 O1:Să denumească corect lucrurile indicate din natură;
 O2: Să formuleze răspunsuri corecte la întrbarea ”Cum este.... (copacul, frunza, iarba etc.)”

 2. Elemente de matematică aplicată-Mulțimi
 O1:Să aprecieze cantitativ (mai mult/mai puțin) mulțimile reprezentate prin grămezi de 

frunze;
 O2:Să realizeze corect raportul cantitate – număr.

 3. Cunoștințe despre mediu-Semnele toamnei
 O1: să descrie corect culoarea frunzelor comparând de la o frunză la alta și de la un copac la 

altul;
 O2:să recunoască semnele prevestitoare toamnei, din manifestările vremii.

 4. Opțional ”Culoare și imagine”-Vietăți din Frunze
 O1:Să combine frunze din cadrul natural, pentru a construi diverse vietăți (fluture, câine, 

broască țestoasă etc.)
 Participanți: T oți elevii clasei, fiecare intervine și se desfășoară în mod liber.


